
Mapa paraZOO

Louka
Kvetoucí trávy a luční kvítí láká mnoho druhů hmyzu. Zkuste 
se zde zastavit a chvíli louku tiše pozorovat. Poznáte, co po 
ní leze, skáče či poletuje?

Kompostovací toaleta 
Příklad alternativy ke splachovacímu WC, která je vhodná na zahradu 
i do domu. Výsledný kompost lze bez obav použít ke hnojení zahrádky.

Biotopové jezírko
Umělé jezírko v zahradě brzy obydlí řada druhů hmyzu a obojživelníků. 
Slouží ale také jako napajedlo ptákům. Když jej vhodně osázíte vodními 
rostlinami, může vám i krásně vykvést. Přijďte si prohlédnout, jaké 
jezírko si můžete vytvořit i vy.

Dendrofon
Zahrajte si na dendrofon pomocí dřevěné paličky a seznamte se 
tak se zvukovými vlastnostmi dřeva.

Stopy zvířat
Vytvořte si v písku pomocí raznic stopy zvířat a porovnejte, jaké jsou 
mezi stopami rozdíly.

Pec na chleba
Ukázka stavitelství z hliněné malty (směs jílu, vody, písku a slámy). 
Základ tvoří šamotové cihly a jako izolační vrstva slouží do půlkruhu 
postavené skleněné lahve. 

Expozice ptačích siluet a budek
V průchodu do zahrady se nachází expozice ptačích siluet, 
budek a umělých úkrytů pro živočichy, kterou se můžete 
inspirovat pro oživení vaší zahrady.

Ubytovna Pláteníkova 264

Ubytovna Poděbradova 239

Expozice k ochraně živočichů
Zde se můžete seznámit se základními negativními dopady 
lidské činnosti na živočichy a prohlédnout si ukázky různých 
opatření pro ochranu zvířat v sídlech i v krajině.

Učebna
V prostorách učebny probíhají nejrůznější ekovýchovné, 
vzdělávací a osvětové akce.
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Budova Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
Zde se nachází kanceláře, provozní zázemí, veřejně přístupná 
knihovna a přednáškový sál, kde se konají výstavy a nejrůznější 
vzdělávací akce.

Ekoobchůdek a pokladna paraZOO
Zakupte si suvenýr, doplněk do vaší zahrady, fair trade kávu a nebo 
různé biopotraviny.
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