1. adım

Hanau Belediyesi’nin Su Geçirmeyen Zeminlerin Açılması
Kadastrosu [Entsiegelungskataster] ile arsanızdaki su
geçirmeyen zeminlerin açılması potansiyelinin ne kadar
olduğunu bir bakışta görebilirsiniz. Bunun için www.
klima.hanau.de adresini ziyaret ediniz.

2. adım

Bir yeşillendirme projesine ilgi duyuyor musunuz? Öyleyse
uzmanlarımıza ücretsiz danışabilirsiniz. Yeşillendirme için
en uygun yerler nereler? Hangi yeşillendirme tedbirleri
alınabilir? En uygun bitkiler hangileri?

3. adım

Philipp-August-Schleißner-Weg’deki Hanau Çevre Merkezi
[Umweltzentrum Hanau] içinde bulunan “Stadtgarten.
Vielfalt.Hanau” bölümünde çeşitlilik için fikirler ve
ilhamlar bulabilirsiniz! Ot bahçesi, “Yaban otlar köşesi”,
çayır bahçesi vs. örnek alabilmeniz için sizleri bekliyor.

Ön bahçe size
yetmiyorsa ...
... yeşil bir çatı da ister
misiniz?
Su Geçirmeyen Zeminlerin Açılması Kadastrosunda, çatınızın
yeşillendirmeye uygun
olup olmadığını kolayca
öğrenebileceğiniz çok
sayıda bilgi ve açıklamalar bulabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgileri
www.klima.hanau.de
adresinde bulabilirsiniz.

Resimler: iStock.com/L Feddes, josefkubes, wmaster890

Su Geçirmeyen Zeminlerin Açılması
Kadastrosu – yeşil mutluluğa doğru
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4. adım

Yeşillendirme önlemlerini uygulamaya koyun ve yeni
kazandığınız yeşil mutluluğun keyfini çıkartın!

“Yeşil Bahçe Sosu” tarifi

(4 porsiyonluk)
• 1 demet yeşil bahçe sosu otu: kıvırcık maydanoz, yaprak
soğanı, kuzukulağı, hodan otu, tere, Frenk maydanozu,
küçük çayır düğmesi
• 2 haşlanmış yumurta
• 500g ekşi krema
• 1 yemek kaşığı sirke ve yağ
• Tuz, karabiber

Hazırlanışı:
Otları süt ürünleriyle birlikte,
güzel yeşil bir renk oluşana
kadar blenderde püre haline
getirin. Sonra doğranmış
yumurtaları ve baharatları
ekleyin, isteğe göre tuz ve
biber ilave ederek en az 2
saat buzdolabında çekmesini
bekleyin. Kabuğuyla haşlanmış patates ve katı haşlanış
yumurta ile servis edin.

Öneri: Bulunduğunuz yerde ücretsiz danışma
hizmetinden yararlanmak veya daha fazla ücretsiz
tohum istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz!
Hanau Belediyesi Meclisi
Stabsstelle Nachhaltige Strategien
Hessen-Homburg-Platz 7, 63452 Hanau
E-posta: klima@hanau.de
Instagram: nachhaltiges_hanau
Facebook: Nachhaltiges Hanau

CO2 nötr
baskı

www.klima.hanau.de

Tasarım: www.bild-satz-und-sieg.de

Stabsstelle
Nachhaltige Strategien

Yeşil bir ön bahçe
için dört iyi neden
1. Masraf tasarrufu
¯ Gelişen ve her yıl daha da güzelleşen yeşil ve serinletici

“konut alanı”

¯ Su geçirmeyen zeminlerin açılmasıyla yağmur suyu 		

Böcekler için besin
Bu broşürün yanında bir çiçek tohumu
karışımı bulacaksınız. Böylece herkes
aktif olarak kendi evinin önünde veya
balkonunda zengin çeşitli çiçek alanları
oluşmasına katkıda bulunabilir!

için uzaklaştırma ücretleri azalmakta

2. İklim
¯ Yaz mevsiminde daha az ısınmadan dolayı kent

ikliminin iyileşmesi

¯ Havadaki ince toz gibi zararlı maddelerin bağlanması

ve filtrelenmesi

¯ CO² bağlanması ve oksijen oluşumu

3. Doğa koruması
¯ Kelebek ve arı gibi böcekler önemli besinler ve yaşam

Tohum ekme talimatı

Arsanızı uygun alanlar yönünden
gözden geçirin, örn.

Mayıs ile Haziran arasında güneşli veya yarım
gün güneşli bir yere ekin. Ekmeden önce toprağı
belleyin veya gevşetin, tohumları düzenli şekilde
dağıtın, üzerine toprak örtün ve hafifçe sıkılaştırın.
Kuru dönemlerde su vermeyi unutmayın. Çiçekler
Haziran ile Ekim arası açar. 2 ila 3 haftalık aralıklarda tohum ekme işi birkaç defa tekrarlanırsa,
çiçeklerin açma süresi uzatılabilir.

alanları bulabildiklerinden biyolojik çeşitliliğin teşvik
edilmesi

¯ Taşkın sular riskinin azalması, kanal şebekesi ve

Hanau’daki arıtma tesisleri için yükün azalması

¯ Şiddetli yağışların daha kolay toprağa sızılması ve 		

Sıkıştırılmış ve kaplamalı ön bahçeler

¯

İç avlu, teras, mangal yerleri

¯

Çamaşır asma yeri, çöp bidonu alanı

¯

Bina girişi, merdiven alanları

¯

Bahçe yolları

Kaplamasız alan: çimen, çayır, çok yıllık çiçekli bitki
yatağı, bitkili alanlar, cephe yeşillendirmesi

yeraltı su kalitesi üzerinde olumlu etki

Öneri: Mümkünse “dolu yapraklı” çiçek türleri

ekmeyin. Dölleme görevini yerine getiren böcekler için
bu tür dolu yapraklı çiçekler yararsızdır, çünkü içlerinde
toplanacak polen bulunmaz.

Dolu olmayan yapraklı
çiçek

Dolu yapraklı
çiçek

Çakıl-çimen alan, çam kabuğu, çakıl-mıcır kaplama, bağlayıcı malzemesi olmayan kaplama,
çim karosu, çimenlik sabitleyici bal peteği
Resimler: iStock.com/CatherineL-Prod, HaiMinhDuong

Belki bu ilk zamanlar
için doğru olabilir.
Ama zamanla çakıl üzerinde veya aralıklarında
ağaç yaprakları ve toz
birikip, bunların üzerinde
yabani otlar büyür.
Sonra bakımı çok daha
zahmetli hale gelir!

Park yerleri, garaj giriş yolları

¯

Sızma olmayan/kaplamalı
kabul edilen zeminler

4. Su yönetimi

“… ama bir çakıl
bahçesinin bakımı
çok daha kolay!”

¯

Çim taşı, çim tuğlası, geniş çimen
derzli karo taş, ahşap döşeme
tahtaları ve ızgaralar,
sızdırmaya uygun kaplama
Kilit taş kaplama,
beton kaplama,
beton parke

Asfalt kaplama,
beton alan

