Percantik Halaman Rumah Dengan Kolam Ikan

Begitu cantiknya ikan-ikan koi yang ada di taman depan balai kota, hingga ingin rasanya
memilki taman indah sendiri bertabur ikan yang beraneka warna. Halaman rumah yang
cantik dan asri memang didambakan oleh banyak orang. Kombinasi taman yang asri dan
suara gemericik air kolam memang pas untuk dihadirkan. Selain bisa mengusir kejenuhan
juga bisa membuat pikiran lebih tenang usai memandanginya.
Bisakah hal ini diwujudkan di halaman rumah? Tak ada sesuatu yang tak mungkin bila
paham cara melakukannya. Wujudkan kolam ikan di tengah halaman cantik rumah
dengan cara berikut ini.
Sesuaikan Kondisi Rumah
Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda, apalagi soal halaman rumah. Bagi orang
yang tinggal di apartemen tentu agak sulit mewujudkan taman yang ada kolam ikannya.
Sementara untuk rumah yang memiliki halaman juga harus disesuaikan dengan kondisi
kolam ikan yang akan dibuat. Tujuannya agar luas kolam ikan tidak terlalu besar maupun
kecil, tetapi proporsional untuk melengkapi keindahan taman. Satu lagi, yaitu tidak sampai
menghilangkan jalur untuk berjalan.
Tentukan Ukuran Kolam
Setelah menimbang kondisi rumah khususnya bagian halaman, mulailah untuk
menentukan ukuran kolam ikan. Besar tidaknya kolam yang akan dibuat sangat

berpengaruh dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya. Bukan hanya itu,
posisi kolam ikan juga perlu dipastikan. Bagaimana sekiranya bisa melihat kolam dengan
latar taman yang hijau dan segar, sehingga taman rumah dengan kolam ikan yang cantik
benar-benar bisa didapatkan.
Tentukan Jenis Ikan
Jangan hanya gara-gara melihat koleksi koi yang ada di taman depan balai kota, Anda
langsung mengeluarkan banyak dana untuk membeli koi juga. Seperti diketahui ikan koi
khas Jepang termasuk ikan penghias kolam yang cukup memikat, namun juga berharga
fantastis. Untuk permulaan bisa membeli koi kualitas menengah atau lokal yang harganya
lebih murah.
Jaga Kebersihan Kolam
Akhirnya kolam ikan bisa terwujud dan dapat dinikmati di halaman rumah sendiri. Tugas
Anda kini berganti menjaga kebersihan kolam. Bentuk kolam yang terbuka lebih mudah
tersinari matahari hingga membuat lumut begitu tumbuh dengan cepat. Jika tidak dijaga
kebersihannya termasuk kualitas airnya bisa membuat ikan-ikan koi mati. Sekadar
diketahui, ikan koi termasuk ikan yang mudah stres dan mati saat kondisi lingkungannya
kurang mendukung.
Siap untuk membuat kolam sendiri di halaman rumah?
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