ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ
ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰ ਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ
ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟੇ ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ
ਬੂਟੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ
ਤਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਤਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਪਾਣੀ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ)।

ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅੰ ਡੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰ ਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
www.cmhc.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਰੇਨ
ਗਾਰਡਨਜ਼” ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਿਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।
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ਯਾਰਡਸਮਾਰਟ

ਰੇਨ
ਗਾਰਡਨਜ਼

ਯਾਰਡ ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਕਰਨਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਲੈਂ ਡਕੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌ ਨ, ਛੱਤ ਅਤੇ

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟੌਰਮ ਵੌਟਰ (ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਬਰਫ) ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌ ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਟੋਏ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂ ਡ

ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੌਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

(wetlands) ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤਲਾਬ (wet ponds) ਅਕਸਰ

ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ
ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ

ਬੋ ਨਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ

ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

•ਸ
 ਥਾਨਕ ਸਟੌਰਮ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧਸਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•ਪ
 ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਣਾ: ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ
ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵ ਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟੌਰਮ
ਵੌਟਰ (ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਬਰਫ)
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ: ਇਸ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ, ਡੂੰ ਘੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂ ਦੀ

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਸਟੌਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ

ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ:
•ਖ
 ੂਬਸੂਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ , ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ
ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

•ਪ
 ੰ ਛੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡ੍ਰੈਗਨਫਲਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ

ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ

ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਕਿ
 ਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਬਲੂ ਥੰ ਬ ਵਲੋਂ

