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W celu poprawy mikroklimatu w ogrodach, na
działkach i w parkach można zbudować oczko
wodne. Bezpośrednio z jego powierzchni a także z
roślin i gruntu związanego z oczkiem wodnym,
odparowuje woda, która poprzez to ochładza
temperaturę otoczenia.
Um das Mikroklima in Gärten, Grundstücken und
Parks weiter zu verbessern, kann ein Teich oder
ähnliches angelegt werden. Die Pflanzen darin und
der Boden darum verdunsten dann Wasser,
welches die Umgebung abkühlt.

Przykładowo - staw w połączeniu ze strumieniem
jest idealnym systemem naturalnej „klimatyzacji” i
stanowi kolejny wkład w oddziaływanie na
mikroklimat.

Ein Teich z. B. mit einem Bachlauf kombiniert
ist die perfekte Klimaanlage und wäre ein
weiterer Beitrag, Einfluss auf unser Klima zu
nehmen.

W celu odpowiedniego napowietrzenia
(natlenienie krążącej wody), a także
zapewnienia działania systemu filtrów,
wykorzystano samowystarczalny system
oparty o wykorzystanie energii słonecznej.
Ein Teich benötigt aber auch immer eine
entsprechende
Belüftung
(Sauerstoff,
Filteranlage) die man einer autarken Anlage
mit Hilfe der Sonnenenergie bereitstellen
kann.

Budowa strumienia została pokazana na
przykładzie wykonanym w ogrodzie szkolnym
„Mira Lobe". Pierwszym krokiem jest
wyznaczenie rozmiaru, wysokości oraz
długości strumienia, który ma zostać
zbudowany.
An Hand eines Beispiels im Schulgarten des
Förderzentrums „Mira Lobe” möchten wir den
Bau eines Bachlaufes erläutern. Der erste
Schritt ist die Markierung (Größe, Höhe, Länge)
des zu errichtenden Bachlaufes.
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Jako materiał do budowy strumyka w ogrodzie
przyszkolnym postanowiono wykorzystać stare
cegły przywiezione ze składowiska odpadów.
Wcześniej usunięto z nich stary tynk, dzięki czemu
cegły mogły być ponownie wykorzystane
(upcykling).
Als Material für den künftigen Bachlauf im
Schulgarten, haben wir uns für alte Ziegel
entschieden. Diese wurden von einer Mülldeponie
geholt, der alte Putz entfernt und konnten somit
wiederverwendet (Upcycling) werden.
W celu zapewnienia bezpiecznej lokalizacji pompy
solarnej z akumulatorem i sterownikiem
zainstalowano odpowiednią skrzynkę sterowniczą,
a wszystkie rury, w których znajdują się kable
elektryczne (związane z instalacją) zostały ułożone
w gruncie.
Um die solare Bachlaufpumpe mit Akku und
Steuereinheit sicher unterzubringen, wurde ein
entsprechender Schrankkasten mit eingebaut,
sowie sämtliche Leerrohre zur späteren
Verkabelung in das aufzufüllende Erdreich mit
verlegt.
Następnie konstrukcję wypełniono gruntem (a
powierzchniową warstwę ziemią ogrodniczą),
kształtując w ten sposób przebieg i wysokość
strumienia. Strumień nie musi biec prosto, ale
niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego
nachylenia.
Im Anschluss wurde begonnen alles mit Erdreich
(Mutterboden) aufzufüllen um den Verlauf bzw. die
Höhen des Bachlaufes abzustecken. Ein Bach muss
nicht gerade verlaufen, doch wird ein wenig Platz
benötigt, damit das Gefälle wirken kann.

W zrealizowanym przykładzie przy kształtowaniu
koryta strumienia zastosowano piaskowaną folię
stawową.
Bei der Gestaltung des Bachbettes wurde in diesem
Beipiel besandete Teichfolie verwendet.
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Po ułożeniu folii, zgodnie z późniejszym
przebiegiem koryta, położono płytki kamienne.
Nachdem die Teichfolie entsprechend dem
späteren Verlauf verlegt wurde, wurden im
Anschluß Polygonalplatten verlegt.

Dzięki wykorzystaniu płytek o nierównych
krawędziach lub naturalnych kamieni, strumień
może przybrać wygląd zbliżony do naturalnego.
Mit Polygonalplatten oder anderen Bachlauf- und
Natursteinen kann der Bachlauf naturnah gestaltet
werden.

Wlot strumienia, jak pokazano na przykładzie, jest
wykonany z tworzywa sztucznego i docelowo
zostaną w nim posadzone rośliny wodne.
Der Bachzulauf wie hier im Beispiel gezeigt besteht
aus Kunststoff und wird zum Schluss noch mit
Wasserpflanzen versehen.

Woda w systemie krąży w obiegu zamkniętym
(spływa korytem i następnie wraca do stawu).
Odparowywana w procesie woda jest uwalniana
do bezpośredniego otoczenia.
Von hier aus kann dann das hochgepumpte
Teichwasser, in das festgelegte Bachbeet fließen
und zurück in den Teich gelangen. Das dabei
verdunste Wasser wird an die unmittelbare
Umgebung abgegeben.

www.transgea.eu

