Jazierka pre Vás,
Mať dnes jazierko je moderné. Je to ako kúsok prírody bol u nás doma. Jazierko je dobrá voľba pre tých
ktorí počítajú aj s tým že tak ako sa treba venovať krásnemu trávniku tak si svoju pozornosť bude vyžadovať
i jazierko Ak si niekto myslí, že jazierko stačí založiť, a viac sa nestarať strašne sa myli (teda okrem tých čo jeho
údržbou poveria odborníkov) .
Človek bol odpradávna spätý s vodou, všetky sídla ktoré zakladal sa vždy nachádzali pri zdroji vody či
už to boli oázy alebo studničky uprostred lesov. Každý takýto výtvor však prináša i množstvo problémov. Zle
a neodborne založené jazierka znamená viac problémov ako oddychu. Nedostatok odborných informácii
o biológii jazierka prináša viac sklamania ako potešenia.
Našou prvoradou snahou je nielen stavba jazierok, ale predovšetkým poznania ako to funguje a čo sa
dá zlepšiť a hlavne odovzdanie týchto informácii investorom. Dokonale poznanie procesov, ktoré prebiehajú
v každej vodnej nádrži či vodnom toku nám umožňuje stavať také vodné prvky, ktoré sú nielen pekné, ale majú
i čistú vodu bez rias.
Či to skutočne aj v praxi funguje - to je veľmi častá otázka. Funguje, ale treba rešpektovať všetky
podmienky kde sa jazierko stavia. Na druhej strane treba otvorene povedať, že riasy sú neoddeliteľnou
súčasťou každého vodného prvku a teda neexistuje jazierko, kde by a neobjavili nejaké tie riasy na kameňoch aj
keď v minimálnej miere. Avšak krásna priehľadná voda sa dá aj v praxi reálne dosiahnuť, a výskyt rias sa dá
redukovať na tak minimálnu úroveň, že ich človek ani nevníma.
Jazierko bez rias neexistuje, to
by sme museli zabiť aj všetok ostatný
život, vodne a močiarne rastliny, ryby
a všetky živočíchy ktoré sú s vodnou
plochou nejako späté. Jednoducho
povedané jazierko je živý systém, ktorý
sa mení podľa aktuálnych podmienok,
teplo, svetlo pH a pod. Pokiaľ však
chcete úplne čistú vodu (a mŕtvu) vodu
kúpte si bazén a množstvo chémie.
Ako to funguje u nás. Jazierka
navrhujeme
individuálne,
teda
neexistujú dve rovnaké jazierka . To
znamená že tvar síce môžeme navrhnúť
rovnaký avšak filtračný systém, zloženie
vodných a močiarnych rastlín či
doplnkov sa vždy riadi podmienkami do
akých sa jazierko umiestňuje .
Každému záujemcovi, pri základnom návrhu veľmi podrobne vysvetľujeme a objasňujeme
prečo bolo navrhnuté tak ako sme ho predložili, na čo sú tam navrhnuté technické prvky, ako fungujú a veľmi
podrobne každého informujeme o spôsobe a náročnosti na údržbu jazierka. Dobre založené jazierko obyčajne
potrebuje vykonať jarnú údržbu v súvislosti so spustením filtračnej zostavy a jesennú údržbu
Ako často sa čistia jazierka to je ďalšia častá otázka. Ak všetko funguje ako ma o vypúšťaní
a drastickom čistení by sme vôbec nemali hovoriť po celú životnosť jazierka. O vypúšťaní obyčajne hovoríme
s potrebou väčších zásahov, ako sú úpravy jazierok, premnoženie vodných a močiarných rastlín a ich potreba
redukcie či presadenia. Dobre fungujúce jazierko si vytvorí svoju rovnováhu, ktorú by sme týmto zásahom len
narúšali. Vytvorenie biologickej rovnováhy obyčajne trvá minimálne 1 rok a teda každoročne čistenie či
vypúšťanie jazierka znamená vždy problém ktorý sa nikdy nevyrieši.

Ak chcete realizovať jazierko, napíšte nám, pripravíme Vám nezáväznú ponuku
s odborným výkladom úplne zdarma (info@biokonzult.sk)
Ing. Július Kráľ

Takto vyzerá stavba väčšieho jazera, ktorú sme realizovali
(vid osobu na tretom obrázku – veľkosť jazera )

Obrázok č.1 Príprava dna , terénne úpravy

Obrázok č.4 Skoro hotové jazero

Obrázok č.2 Podkladová geotextília

Obrázok č.3 Fólia FATRAFOLL

Základný postup je vždy rovnaký
1. Výkopové a terénne práce, riešenie inžiniersky sieti
2. Inštalácia geotextílie
3. Fólia (my používame fóliu Fatrafoll, ktorú zvárame teplým vzduchom)
4. Napustenie vody a úprava okrajov jazierka
5. Inštalácia doplnkových zariadení (filter, vonkajšie osvetlenie a pod.)
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