
Fontann4 w krajobrazie 
Dla mimkańców mia~t jedną z najpilniejllych potrzeb je~t wypoczynek i obcowanie 
z przyrodą. Po kilku godzinach wędzonych w uciążliwych warunkach (w hała~ie, 

w wyiokich temperaturach ay w zadymionym pomimczeniu) każdy organizm domaga 
iię wytchnienia. 

N 
ie dziwi więc fakt. 

że po pracy ludzie czę

sto poszukują miejsc 

cichych i spokojnych. 

Zbawienny wpływ na 

samopoczucie ma woda1. Poprawia 

ona estetykę krajobrazu. ale nie tylko. 

Stanowi też źródło bodźców: dźwięko 

wych (np. szum fal morskich). zapacho

wych (zapach jodu nad morzem). 

smakowych (smak wody z górskiego 

strumienia). a także czuciowo-dotyko

wych (np. chłodzen ie s i ę w rzece). Taki 

jej odbiór przez nasze zmysły ułatwia 

relaks i wypoczynek. Aby wykorzystać 

te zalety wody od wielu lat jest ona 

stosowana w coraz to nowocześ 

niejszych układach i formach. Jedną 

z nich są fontanny. 

Słowo .. fontanna" wywodzi s ię 

z języka łacińskiego- od słów fon t. fon

fis. co oznacza źródło2 . w starożytnośc i 

fontanny były właśnie tak pojmowane 

- jako źródła wody. W dobie współczes

nych rozwiązań konstrukcyjnych 

przez fontanny rozumieć należy urzą 

dzenia hydrotechniczne o rozmaitych 

formach architektonicznych. rozwią

zaniach konstrukcyjnych i oprawie. 

które wyprowadzają wodę z wnętrza 

pod ciśnieniem. wytworzonym mecha

nicznie lub naturalnie. 

Konstrukcja fontanny wpływa 

na ilość zużywanej przez nią wody. Naj

mniej potrzebują wodotryski z zamknię

tym systemem obiegu wody. Dzieje się 

tak za sprawą szeregu urządzeń i insta

lacji. znajdujących s i ę pod basenem 

wodotrysku. Dzięki nim woda wtłacza

na jest z przyłącza wodociągowego 

do zbiornika przelewowego. Stąd. 

po oczyszczeniu przez filtry. za pomo

cą pomp wydostaje się przez dysze 

w niecce fontanny. Następnie powraca 
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do podziemnego zbiornika przelewo

wego. by po kolejnym oczyszczeniu 

ponownie trysnąć na zewną trz. 

W przypadku fontann przelewo

wych nie buduje się pomieszczenia 

technicznego z podziemnym zbiorni

kiem przelewowym. Woda doprowa

dzana przyłączem do wodotrysku jest 

odprowadzana z jego niecki bezpośred 

nio do przyłącza kanalizacyjnego. 

co powoduje znacznie większe ubytki 

cieczy. 

Według klasyfikacji Kazimierza 

Torbicza. pod względem konstrukcji 

fon tanny można podzielić na: 

l klasyczne z niecką wodną -posiada

ją jedną lub wiele dysz. umieszczonych 

wewnątrz basenu: wśród nich wyróżn ić 

można fontanny z elementami kaskady 

lub kurtyny wodnej. 

l .. suche"- fontanny bez niecki wodnej 

z dyszami i reflektorami skry tymi 

w płycie fontanny. z której woda tryska 

w postaci przezroczystych lub spienia-

nych strumieni wodnych. a następnie 

spływa szczelinami i kanałami odwad

niającymi do zbiorników buforowych. 

pozostawiając płytę su chą. gdy fontan

na nie pracuje. 

l pływające na naturalnych lub sz tucz

nych zbiornikach wodnych. 

l drobne formy architektoniczne 

z akcentami wodnymi. nazywane 

fontannami. chociaż często ich cech 

nie posiadają. 

l wewnętrzne fontanny przyścienne 

z elementami kaskady, wyg lądem 

przypominające kominkiJ 

Fontanny jako obiekty małej archi

tektury cieszą się w mieście popular

nośc ią i zyskują akceptację społeczeń

stwa'- Mogą pełnić szereg funkcji. 

Dz ięk i różnorodnym i atrakcyjnym for

mom sprzyjają rekreacji oraz zabawie. 

Otwarta powierzchnia wody wpływa 

z kolei pozytywnie na mikrokli

mat. Oczyszcza i ochładza powietrze. 

Natomiast ruch wody w wodotryskach 

ujemnie jonizuje powietrze. a to popra

wia samopoczucie ludzi przebywają 

cych w pobliżu ' . Fontanny w postaci 

tzw. kurtyn wodnych nie tylko oczysz

czają powietrze z pyłów i obniżają jego 

temperaturę w czasie upałów. ale także 

zagłuszaj ą miejski hałas. Dz ięk i temu 

przyczyniają się do poprawy komfortu 

akustycznego. a więc pełnią także funk

cj ę izolacyjną. Bardzo wiele współczes

nych fontann znajduje się na reprezen

tacyjnych placach i skwerach miast. 

Współczesne 

łódzkie 

fontann4 
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Od redakcji 
----------·-------

prawie. Pod koniec lipca Sejm przegłosował 

Czas letni. czas beztroski? Nie dla za- ustawę o rewitalizacj i. której głównym zadaniem 

rządców terenów zieleni. którzy na co dzień jest umożliwienie kompleksowej odnowy obszarów 

muszą zmagać się z wieloma v,yzwaniami. zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie. 

Jakimi? Temat ten postanowiliśmy zgłębić Chwi lę wcześn i ej prezydent podpisał noweli zację 

i zaprezentować Państwu na łamach łączo - ustav,y o samorządzie gminnym oraz o zmianie 

nego, wakacyjnegov,ydania .. Zieleni Miejskiej". niektórych innych ustaw, dz ięki czemu uregulo-

Jest akcja - będzie i reakcja! Zasygnalizowane wano kwestie opłat i kar administracyjnych 

problemy są złożone i v,ymagają szerszego za usunięcie drzew ł ub krzewów oraz poprav,y 

spojrzenia. Dlatego w kolejnych numerach efektywności nasadzeń zastępczych . Niestety, 

pojawi ą s ię a rtykuły specjali-

stów. którzy - w miarę możli-

wości - postarają się zna leźć Sto w4dań za nami! 
panaceum na bolączki branży, 

a tych, niestety, jest bardzo dużo. 

A rtykuł zamieszczamy w no-

Oziękujemq autorom, współpracownikom 
i oczqwiście czqtelnikom, 

v,ym dziale - .. Temat numeru", bez którqch ten miesięcznik nie miałbq racji bqtu. 
który na stałe trafia do spisu 

treści. Za "top story" uważamy 

kompleksowe ma teriały, dotyczące praktycz-

nego spojrzenia na kwestie związane z szeroko 

rozumianym zarządzaniem miastem. Chcemy, 

by nasze czasopismo nie tylko zapewn iało 

chwilę v,ytchnienia od pracy, ale także by w tej 

pracy Państwu pomagało. Dzielenie się do-

świadczeniam i przez specjalistów pozwala 

przecież zaoszczędzić czas, ale i pieniądze. 

Jak s ię okazuje, nie tylko za rządcy 

terenów zieleni pracują w pocie czoła, czego 

dowodem są najnowsze zmiany w polskim 

wraz z nowym aktem prawnym pojawiaj ą 

s i ę nowe wątpliwości , o których pisze Krzysztof 

Gruszecki (st r. 63). 

Na te i inne tematy chętnie z Państwem 

porozmawiamy podczas v,ystawy .. Zieleń 

to życie". Zapraszamy więc do odwiedzenia 

stoiska redakcji (hala 3, stoisko nr 135). 

Redaktor prowadząca miesięcznik 

"Zieleń Miejska" 

Judyta Więcławska 
Polub nas na Facebooku 

www.facebook.com/miesiecznikZM 
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