
Mapa systému prírode blízkych vodozádržných
opatrení realizovaných v Bioklimatickom parku
Drienová. Cieľom je zabezpečiť komplexnú obnovu
biodiverzity, úrodnosti pôdy, mikroklimatického a
vodného režimu počas celého roka.

Veterné čerpadlo na
manuálnom princípe
prečerpáva vodu z vrtu do
nádrží, ktorá potom slúži
na zavlažovanie vinohradu.
Prebytočná voda sa
prečerpáva do plytkej brázdy
- kanálika, ktorý napája
kalište v ovocnom sade. 

Osadené hotové jazierko 
z PE slúži na zachytávanie
vody z ovocného sadu, je
napájané prívodným kanálom
z pivničky na skladovanie
úrody a slúži ako zdroj vody
pre zvieratá na gazdovskom
dvore. 

Hrádzky je vhodné budovať
v lesných eróznych roklinách
a ryhách, v malých tokoch,
ktoré sezónne vysychajú.
V období sucha pomáhajú
krajine obnoviť schopnosť
zadržiavať vodu, v prípade
prívalových dažďov slúžia ako
protipovodňové opatrenie.
Využíva sa materiál dostupný
na mieste realizácie. 

Významné revitalizačné prvky,  
ktoré zbierajú dažďovú vodu       
z poľnohospodárskej krajiny.       
Z nich sa postupne vytvoria
mokrade a pufrovacie zóny      
pre voľne žijúce živočíchy.        
Sú ekostabilizačnými prvkami     
v poľnohospodárskej krajine
a prispievajú k zvyšovaniu
zásob podzemných vôd.   

Na čo sú zamerané workshopy? Presvedčíte sa, že nenáročné a
prírode blízke opatrenia pre zadrživanie dažďovej vody tam kde
spadne, dokážu regenerovať poškodenú krajinu, vrátiť život do pôdy a
ozdraviť klímu.  Získate cenné praktické skúsenosti s účinnosťou,
údržbou a prevádzkou opatrení počas celého roka. Worhsopy sú 
 určené pre verejnosť, samosprávy ale aj firmy a organizácie. 

Je vytvorené malou terénnou
úpravou do hĺbky 60cm,
presunom zeminy pre
vytvorenie súvislého valu
a odtokového kanálika zo
spodnej strany. Kalište je
napájané vodou z topenia
snehu, prívalových dažďov
a prebytočnou vodou zo
zavlažovania vinohradu. 

Je napájané vodou z topenia
snehu, prívalových dažďov
a tvorí prirodzenú priehlbinu,
mokraď. Slúži hlavne na
napájanie ovečiek a hydiny.
Uchytili sa tu korytnačky, raky
aj domáce ryby. Koncom zimy
tu loví vydra a počas celého
roka volavky popolavé.

Táto prirodzená priehlbina je
napájaná dažďovou vodou a
čoskoro bude súčasťou
sústavy malých terás,
priehlbín, kanálikov a jazierok
prirodzene zachytávajúcich
dažďovú vodu v ovocnom
sade starých odrôd. Slúžia pre
napájanie zvierat počas dňa a
osviežovanie prostredia.

Je vytvorené malou terénnou
úpravou do hĺbky pol metra
a je napájané prefiltrovanou
vodou z jazierka. Je ukážkou
rôznorodých kultúrnych
jazierkových rastlinných a
živočíšnych druhov. Bežne tu
lovia kačice, volavky a bohato
sú zastúpené vážky.

WORKSHOPY
Vytvorené v rámci projektu "KLÍMA BEST - Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu", ktorý je podporený z Nórskych grantov a Štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy".

Viac info na: 
www.bioklimapark.com/jazero-na-kopci-voda-pre-klimu/


