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ZEMLJANKA za koriščenje zemeljske energije –
Učni poligon DOLE
V okviru pojekta »Zemljanka« ki ga sofinancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Zadruga las dobro za nas, z.b.o. oživljamo tradicionalno prakso koriščenja energije zemlje, poleti za
ohlajanje in pozimi za segrevanje. Ta praksa je bila
tipična za kmetijska območja. Z vzpostavljanjem
samooskrbe dobivajo zemljanke nov pomen, saj
pomenijo neodvisnost od električne energije in
omogočajo shranjevanje proizvodov skozi celo
leto. Z nadgradnjo zemljanke v učni objekt dobiva le ta širši pomen za prebivalce območja LAS in
širše, saj si lahko ogledajo način gradnje in zakonitosti notranje opreme na način, ki ga lahko prenesejo v lastno okolje. Zemljanke so pomembne
tudi iz vidika krajinske ureditve, ker ne posegajo v
izgled prostora. Poleg funcijskega pomena imajo
zemljanke tudi družbeno vlogo, omogočajo izmenjavo pridelkov, druženje, izmenjavo dobrih praks
in ohranjajo tradicijo druženja na podeželju. Zemljanka v Dolah na učnem poligonu ima še učni
pomen za mlade in težje zaposljive ciljne skupine,
saj jim odkriva nove možnosti zaposlitve (pri pripravi zelenjave za shranjevanje, pri pobiranju pridelkov na poljih in pri skladiščenju).

Učni pomen zemljanke
Na primeru zemljanke na učnem poligonu v Dolah spoznate:
Kako določimo lokacijo zemljanke: ureditev dostopa do vhoda zemljanke,
izkop jame za zemljako, drenaže.
Kako izgleda notranja in zunanja ureditev zemljanke: lesene konstrukcije
za izdelavo sten zemljanke, utrditev zemlje, izdelava vhodnih vrat, polaganje
folije na konstrukcijo in varovalni mehanizmi proti vlagi in podoru.
Kakšna naj bo zunanja ureditev zemljanke: ekoremediacijski jarek za odvodnjavanje, deževni vrt, posaditev avtohtonih grmišč.
Edukacijska ureditev notranjega in zunanjega dela zemljanke: primerjava temperature in vlage (termometer in hidrometer na notranji in zunanji
strani zemljanke). Učna tabla ob vhodu v zemljanko, ki kaže proces vzpostavljanja zemljanke.
Kaj se lahko naučimo: zemljanka je na učnem poliogonu za samooskrbo,
zato udeleženci spoznajo pomen zemljanke pri samooskrbi.
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