Alpsko-karpatský koridor – ekologické siete v praxi
Model alpsko-karpatskej krajiny
Postup na zhotovenie edukačnej pomôcky:
interaktívneho 3D modelu alpsko-karpatskej krajiny

3D-model krajiny ako aj metodický materiál k nemu boli pripravené v rámci projektu Alpsko – karpatský
koridor Centrope - Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v
regióne Centrope, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko za
podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

(Text neprešiel jazykovou korektúrou.)

ÚVOD
V predkladanom materiály nájdete postup na zhotovenie interaktívneho 3D modelu alpsko-karpatskej
krajiny, náklady na jeho tvorbu a námet na jeho využitie v edukačnom procese v podobe environmentálneho
programu. Materiál je doplnkom k príručke: Alpsko-karpatský koridor – ekologické siete v praxi, ktorá je
určená pre pedagógov základných škôl (Daphne, 2012).
3D model krajiny je interaktívna edukačná pomôcka, pomocou ktorej môže pedagóg zaujímavou a hravou
formou sprístupniť žiakom 5-7 stupňa základných škôl problematiku úbytku biodiverzity zapríčinenú jednak
ničením a rozdrobovaním biotopov na menšie časti ako aj budovaním migračných zábran pre živočíchy,
akými sú napríklad cesty. Model slúži aj na demonštráciu historických zmien v krajine a ich dopadov na
populácie voľne žijúcich živočíchov. Žiaci pod vedením pedagóga vytvárajú pomocou interaktívnych častí
na modeli najprv prírodnú krajinu, neovplyvnenú človekom, ktorá tu bola pred tisíckami rokov. Človek
začína krajinu postupne osídľovať a po nástupe poľnohospodárstva aj výrazne ovplyvňovať. Žiaci znázorňujú
tieto zmeny na modely pomocou snímateľných interaktívnych častí, ktoré sú jeho súčasťou (napr. stromy,
domy, polia atď.). S populačným rastom i priemyselnou revolúciou pribúda v krajine zástavba, zväčšujú sa
sídla aj infraštruktúra. Priestor pre voľne žijúce zvieratá sa naopak, neprestajne zmenšuje. V našom storočí
je divá zver napokon vytesnená už len na malé ostrovčeky zelene, ktoré sú pomerne husto rozsekané
asfaltovými pásmi a veľkými plochami sídiel. Pre nedostatok potravy, úkrytov, prípadne hnaní túžbou nájsť
si partnerku sú zvieratá nútené častejšie migrovať z územia do územia. V ceste za svojimi potrebami im však
stojí nespočetné množstvo ciest a diaľnic, ktoré pre nich predstavujú neprekonateľné bariéry. Bez pomoci
človeka ich nie je možné prekonať a prežitie populácie toho ktorého druhu môže byť ohrozené. Aké
opatrenia môžu ľudia podniknúť, aby pomohli zvieratám pri prekonávaní týchto prekážok, môže pedagóg
demonštrovať priamo na modeli. Žiaci skúsia sami navrhnúť, na ktoré miesta by mali umiestniť ekodukty či
rôzne podchody pre živočíchy, aby zabezpečili ich bezpečný prechod z jedného lesa do druhého. Interaktívna
práca na modeli poskytuje priestor na zopakovanie poznatkov z hodín prírodovedy i dejepisu a nové
vedomosti

sprostredkúva

hravou

formou. Deti počas práce s modelom
činia rozhodnutia a zároveň môžu hneď
sledovať ich dôsledky. Tým že sú samé
vtiahnuté do deja a stávajú sa jeho
činiteľmi, si sprostredkúvané vedomosti
ľahšie a rýchlejšie osvoja.

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA TVORBU MODELU
V tabuľke uvádzame základný materiál, potrebný na zhotovenie
modelu a jeho snímateľných častí, i s cenami. Uvedené ceny sú len
orientačné a pohybujú sa v závislosti od predajcu. Spotreba
niektorého materiálu je tiež individuálna a nedá sa presne stanoviť.

Názov položky

Počet kusov

Cena spolu
(€)

Cena za kus (€)

Model
Izolačný polystyrén (1250
mm x 600 mm)
Obyčajný polystyrén:

1 plát

11,80 €

11,80 €

• hrúbka 10 cm

1 plát

2,20 €

2,20 €

• hrúbka 4 cm
• hrúbka 2 cm
• hrúbka 1 cm

2 pláty

0,90 €

1,80 €

2 pláty

0,45 €

0,90 €

1 plát

0,30 €

0,30 €

Lepidlo na polystyrén
Gáza (rolku gázy je možné
zakúpiť v zdravotníckych
potrebách)
Sadra

1 kg

2,70 €

2,70 €

1 ks

3,80 €

3,80 €

4 ks
1 (v závislosti od veľkosti
balenia)
1 ks (0,8 l balenie)

0,50 €

2€

3,60 €

3,60 €

2,60 €

2,60 €

6 ks (1 ks = 1 odtieň)

1,90 €

11,40 €

Veľkosť ¾

0,70 €

0,70 €

Vodeodolný lak (sprej)

1 ks

3,5 €

3,5 €

Kovové pliešky

Rôzne veľkosti

Lepidlo Duvilax
Biela latexová farba
Tónovacie maliarske farby
(zelená, modrá, hnedá, žltá,
červená, okrová, príp. iné)
Maliarsky štetec

Snímateľné časti k modelu
Modelovacia hmota terakota
(KERAplast alebo JOVI)
Magnetky
Akrylové farby
Dekoračná pena (materiál na
výrobu ciest)
SPOLU cca

6 ks (1000 g balenie)
50 ks (závisí od počtu
vymodelovaných častí)
Sada (napr. 10 ks Koh-i-noor)
4 ks (veľkosť cca A4)

10 €
2,50 €

15 €

0,10 €

5€

9,50 €

9,50 €

0,80 €

3,20 €
90

PRÍPRAVY
V nasledovnom postupe si opíšeme model alpsko-karpatskej krajiny, ktorý zachytáva vysoké hory (Alpy)
a nižšie pohorie (Karpaty), ktoré sú od seba oddelené riekou (Dunajom). Pokiaľ sa rozhodnete zachytiť na
modely iný typ krajiny (napr. chcete znázorniť vaše miestne podmienky), pripravte si pred začatím prác
najprv náčrt krajiny, ktorú chcete vymodelovať. Model, ktorý v príručke opisujeme, pozostáva zo štyroch
samostatných častí. Model je možné zhotoviť aj ako jednoliaty celok. Rozdeliť ho na jednotlivé časti sme sa
rozhodli z dôvodu, aby bola jeho stredná časť, predstavujúca koryto rieky vymeniteľná. Tá totiž pozostáva
z dvoch častí – z meandrujúceho a regulovaného toku. Deťom tak môžeme vysvetliť jeden z ďalších, veľmi
častých zásahov človeka do krajiny, ktorým je premena prirodzených tokov riek na umelé.

Tvorba modelu pozostáva z niekoľkých základných krokov, ktoré si postupne opíšeme:
I.

Základ modelu - tvorba kostry modelu

II.

Sadrovanie modelu

III.

Maľovanie modelu

IV.

Lakovanie modelu

V.

Tvorba snímateľných častí
V.a) Snímateľné časti vymodelované z modelovacej hmoty terakoty
V.b) Snímateľné časti vytvorené z iných materiálov

Do tvorby modelu môžete zapojiť aj samotných žiakov, v rámci výtvarnej výchovy, projektového
vyučovania alebo mimoškolskej činnosti. S tvorbou podobného modelu máme skúsenosti nielen zo základnej
školy ale i z materských, takže deti práce určite zvládnu.

I. ZÁKLAD MODELU – TVORBA KOSTRY MODELU
Materiál: Jeden plát tvrdeného polystyrénu, rôzne hrubé pláty obyčajného polystyrénu (bližšie uvedené
v úvodnej časti Náklady na tvorbu modelu), ceruzka, pravítko, centrofixka, orezávač, pílka na železo, lepidlo
na polystyrén, lepidlo Duvilax, maliarsky štetec, igelitový obrus na stôl.
Postup:
1. Pripravte si náčrt krajiny, ktorý vám bude nápomocný pri modelovaní. V prípade, že sa rozhodnete
zhotoviť si model, ktorý by bol kópiou alpsko-karpatského modelu, môžete využiť fotografie
priložené v tomto materiály.
2. Základ modelu, resp. jeho kostra je tvorená z polystyrénu. Podklad tvorí tvrdený polystyrén, na
ktorom sú poukladané narezané pláty obyčajného polystyrénu. Podkladový polystyrén je potrebné
rozpíliť na 4 časti, široké približne:
I.)

45 cm ( Karpatská krajina),

II.)

10 cm (meandrujúci tok),

III.)

10 cm (regulovaný tok),

IV.)

60 cm ( Alpská krajina).

3. Na časť č. II. nakreslite centrofixkou meandrujúci tok a na časť III. regulovaný tok. Obe korytá
vydlabte pomocou orezávača do hĺbky 1,5-2 cm.
4. Na ďalších dvoch častiach krajiny (I . a IV.) si vyznačte centrofixkou úseky, ktoré budú pokryté
horami ako aj miesta, kde sa budú rozprestierať nížiny. Na časti IV vyznačte aj malé jazierko.
5. Postupne na oboch častiach (I. a IV) formujte pohoria. Rôzne hrubé pláty obyčajného polystyrénu
ukladajte na seba podľa toho, ako veľké či strmé pohorie chcete vymodelovať. Jednotlivé vrstvy
môžete na seba ukladať v postupnosti od najtenších plátov po najhrubšie. Pokiaľ vám vzniknú medzi
jednotlivými plátmi polystyrénu ostré schody, zrežte ich tak, aby bol prechod z jedného plátu na ďalší
plynulý.
6. Na najvyššie pohorie môžete použiť najhrubší polystyrén. Rokliny a žľaby vytvarujete ostrými
zárezmi do polystyrénu. Pohoria nemusíte orezávať do ideálnych tvarov. Budú prekryté sadrou, ktorá
nerovnosti zakryje. Tam, kde je to potrebné, dotvarujte model z menších kúskov polystyrénu,
prípadne použite orezávač.
7. Keď máte kostru modelu vystavanú, jednotlivé časti postupne ponatierajte lepidlom na polystyrén
a nechajte ich zaschnúť. Menšie časti budú možno horšie držať. V takom prípade ich skúste natrieť
lepidlom Duvilax.

8. Ak je lepidlo zaschnuté a jednotlivé časti držia spolu, vyznačte si v oboch pohoriach jeden až dva
potoky, stekajúce z hôr. Korytá potokov potom mierne vydlabte orezávačom. Ich hĺbka by mala byť
taká, aby korytá nezanikli s okolitou krajinou, keď ich neskôr vymažete sadrou.
9. Orezávačom vydlabte aj jazierko. Vytvarujte na ňom postupne sa zvažujúci breh, až do hĺbky cca 2
cm.
10. Polystyrénové guličky, vzniknuté pri rezaní odstráňte vysávačom alebo hrubším suchým maliarskym
štetcom.
Na ilustráciu uvádzame niekoľko fotografií zo zhotovovania kostry modelu alpsko-karpatskej krajiny

II. SÁDROVANIE MODELU
Materiál/Pomôcky: Polystyrénová kostra modelu, gáza, špendlíky, hubka (špongia), sadra, nádobka na
prípravu sadry, plastová lyžica, fľaša s vodou, obrus na stôl, centrofixka, kovové pliešky rôznej veľkosti z
magnetizujúceho materiálu (možné je ich zakúpiť v železiarstve alebo u zámočníka, prípadne môžete
namiesto plieškov použiť staré kľúče alebo iné menšie kovové časti).
Postup:
1. Polystyrénovú kostru modelu je potrebné pokryť kovovými
plieškami,

ktoré

zabezpečia,

že

snímateľné

figúrky

s magnetkami, ktoré si zhotovíme neskôr, budú na modeli, vďaka
magnetickej sile, lepšie držať. Na rôzne miesta na modeli (resp.
na všetkých jeho častiach) prilepte lepidlom Duvilax kovové
pliešky.

Nevadí,

ak

lepidlo

pliešky

pevne

neprilepí.

V nasledovných krokoch budú prekryté sadrou, ktorá ich zafixuje.
2. Všetky štyri hlavné časti modelu je potrebné prekryť navlhčenou
gázou. Aby lepšie držala, môžete ju po okrajoch prichytiť
špendlíkmi. Vďaka navlhčenej gáze, sadra lepšie priľne
k povrchu.
3. V nasledovnom

kroku

pristúpte

k sadrovaniu

modelu.

V umelohmotnej nádobke si zarobte zo sadry stredne hustú
kašovitú hmotu. Pripravte si vždy len menšie množstvo sadry,
aby ste hmotu stihli naniesť na model skôr ako začne tvrdnúť.
Správnu hustotu hmoty budete vedieť odhadnúť po zamiešaní
prvých dávok. Príliš riedka sa na modeli priveľmi rozteká a príliš
hustá zase priskoro tvrdne a hrudkovatie.
4. Zarobenú hmotu nanášajte na model umelohmotnou lyžicou,
prípadne aj priamo holými rukami. Nanesenú vrstvu sa snažte
vždy aj trochu vyhladiť, aby ste eliminovali nerovnosti po jej zaschnutí.
5. Sadru nanášajte po celom povrchu tak, aby ste v tenkej vrstve prekryli pliešky. Korytá riek, potokov
ako i jazierko vymažte len tenkou vrstvou sadry. Dajte si pozor, aby ste sadrou nevyplnili celé korytá
potokov, ktoré by potom splynuli s okolitou krajinou. Nezabudnite prekryť sadrou aj bočné strany
modelu.
6. Ak sú všetky časti modelu pokryté sadrou, nechajte ich dobre vyschnúť.

III. MAĽOVANIE MODELU
Materiál/Pomôcky: Zasadrovaný model, brúsny papier - šmirgeľ (strednej hrúbky), maliarsky štetec,
umelohmotné kelímky na farby, biela latexová farba, maliarske tónovacie farby (budete potrebovať najmä
zelenú, modrú, hnedú, žltú, okrovú, trochu červenej alebo oranžovej), štetce na maľovanie, handrička na
štetec, handričky na rozotieranie farby, nádobka s vodou, obrus na stôl.
Postup:
1. V prípade, že sa po zaschnutí sadry nachádzajú na povrchu modelu výrazné nerovnosti, ktoré by sa
mohli časom ľahko odlomiť, jemne ich ošmirgľujte. Sadra musí byť pri šmirgľovaní úplne vyschnutá.
Suchým maliarskym štetcom potom odstráňte z modelu prach.
2. Do umelohmotných kelímkov si namiešajte rôzne odtiene farieb, ktoré získate zmiešaním bielej
latexovej farby s tónovacími maliarskymi farbami.
3. Farbu nanášajte štetcami. Plynulé prechody medzi rôznymi odtieňmi dosiahnete tak, keď oblasti
prechodu medzi dvoma farbami rozotriete dostratena handričkou.
4. Bočné strany modelu zamaľujte na hnedo, aby symbolizovali tak pôdu ako aj horninu, ktorá sa
ukrýva pod povrchom krajiny. Pokiaľ chcete, môžete sa vyhrať aj s jednotlivými pôdnymi vrstvami.
5. Po zamaľovaní nechajte model dôkladne vyschnúť.

IV. LAKOVANIE MODELU
Materiál/Pomôcky: Zamaľovaný model, bezfarebný lak (ideálne v spreji) – jeden až dva kusy.
Postup:
1. Model vyneste na čerstvý vzduch. Zo zdravotných dôvodov ho nelakujte v uzavretých priestoroch.
V niekoľkých tenkých vrstvách naň potom nastriekajte bezfarebným lak, pričom postupujte podľa
návodu, uvedenom na obale laku.
2. Zalakovaný model nechajte nejaký čas (2-4 hod.) postáť vonku, kým z neho nevyprchá zápach po
laku.
3. Model skladujte prikrytý látkou, aby naň nesadal prach.

V. TVORBA SNÍMATEĽNÝCH ČASTÍ
Aby bol model interaktívny, potrebujeme k nemu vytvoriť snímateľné časti. Časť z nich, ako napr. zvieratá
a domy, si pripravíme z modelovacej hmoty terakoty. Zvieratá môžete nahradiť aj plastovými modelmi
zvierat, ktoré sa dajú zakúpiť v obchodoch s hračkami. Ponuka našich lesných alebo mokraďových
živočíchov je však na trhu pomerne slabá. Kvalitnejšie výrobky sú zase finančne náročné.
Ostatné časti, ako napr. cesty, mokrade, kvety a pod. si pripravíme z iných materiálov. Námety na ich
zhotovenie rozpisujeme nižšie. Pri práci môžete využiť aj vlastné skúsenosti a fantáziu. Nemusíte sa báť
experimentovať i s rôznymi druhmi materiálu. Možno pri tom prídete na zaujímavé riešenia.

V. a) Snímateľné časti vymodelované z modelovacej hmoty terakoty
Z terakoty si vymodelujeme stromy (listnaté i ihličnaté), kríky, zvieratá (lesné, mokraďové), domy, autá,
vodnú elektráreň, továrne, ekodukty, ploty, značky. Figúrky by nemali presiahnuť výšku 5 cm, inak budú pre
model priveľké. Stromy i domy by mali mať v sebe zabudované magnetky, vďaka ktorým budú na modeli
lepšie držať. Akrylová farba figúrky oživí a nebude potrebné ich lakovať. Do istej miery je farba vode odolná
a nebude sa z figúriek pri dotyku stierať.
Materiál/Pomôcky: Modelovacia hmota terakota (KERAplast alebo JOVI) – cca 6 x 1000 g balenie,
manikúrové nožničky, malé magnetky, igelitový obrus na stôl, malé magnetky, nádobky s vodou (na
očistenie štetcov a na navlhčenie hmoty v prípade, že je priveľmi suchá), špajdle, zápalky, čierne korenie,
klinčeky (korenie), čierna fixka, akrylové farby, štetce, paletka.
Poznámka: Pokiaľ nespotrebujete celú modelovaciu hmotu, odporúčame ju zabaliť do navlhčenej handričky
a uskladniť ju napr. v chladničke. Zabránite tak vyschnutiu hmoty, a budete ju môcť využiť na prácu aj
neskôr.
Modelovanie ihličnatých stromov
Postup:
1. Z terakoty vymodelujte guličku s priemerom približne 2 – 3
cm, z ktorej následne vyvaľkajte malý hrubší valček.
2. Na jeden koniec valčeka vtlačte magnetku. Touto stranou
postavte valček na podložku. Jeho spodnú časť mierne
rozšírte a vyformujeme tak, aby valček na podložke dobre
stál. Vrchnú časť valčeka vyformujte prstami do špica.
Výsledkom bude kužeľ, ktorý má v základni zabudovanú magnetku. Tá poslúži na lepšie uchytenie
stromčeka na modeli.

3. Na kuželi vytvarujte pomocou manikúrových nožničiek vetvičky ihličnatého stromu (pozri foto).
Šikmé zástrihy robte postupne, smerom zhora nadol, pričom postupujte po špirále a kužeľ si pomaly
otáčajte.
4. Týmto spôsobom vymodelujte ihličnaté stromy rôznej veľkosti a hrúbky v dostatočnom počte.
Menšie stromčeky môžu predstavovať vo vysokých horách ako kosodrevina.
5. Vymodelované ihličnany nechajte vyschnúť.
6. Po vyschnutí stromčeky zamaľujte akrylovými farbami.
Modelovanie listnatých stromov
Postup:
1. Na začiatku postupujte rovnako ako pri modelovaní ihličnatých stromov. Z guličky si vytvorte
valček, do ktorého vložte magnetku.
2. Spodnú časť valčeka stenčite prstami. Vytvoríte tak kmeň stromu a zároveň oddelíte jeho korunu.
Výsledkom bude jeden typ listnatého stromu.
3. Podobným spôsobom si môžeme vytvoriť rôzne typy listnatých stromov. Korunu môžete vytvarovať
napríklad do placatej podoby, alebo na nej v rôznych smeroch stláčať hmotu, čím sa vytvorí
rozkošatený strom.
4. Ovocné stromy môžete vytvoriť pomocou klinčekov alebo čierneho korenia, ktorým ozdobíte
guľovitú korunu.
5. Týmto spôsobom vymodelujte listnaté stromy rôznej veľkosti i hrúbky v dostatočnom počte.

Modelovanie zvierat
K modelu je potrebné pripraviť si niekoľko druhov migrujúcich zvierat obývajúcich lesy a mokrade. Budú
ťažiskové pri realizovaní edukačného programu. Odporúčame vymodelovať niekoľko jedincov (3-6) z
jeleňov, medveďov, diviakov, líšok. Z mokraďových zvierat hlavne žabky a nejaké ryby. Vymodelujte aj
nejakého zástupcu vysokohorských druhov - napr. svišťa alebo kamzíka. Na doplnenie môžete vymodelovať
aj ďalšie druhy, ako napr. rôzne druhy vtákov, ježka, slimáka, ďalej napríklad bociana, labute, prípadne iné.
Vzhľadom na to, že modelovanie zvierat vychádza z individuálnej fantázie i zručností, neuvádzame
konkrétne postupy. Namiesto postupu uvádzame len niekoľko rád, ktoré sa nám pri modelovaní osvedčili:
• Štvornohé zvieratá je vhodnejšie modelovať v sediacej polohe alebo tak, že nohy vymodelujete spolu,
akoby boli zliate do jedného celku, a jednotlivé končatiny do hmoty len naznačíte. Zvieratká tak budú
trvácejšie a zároveň budú na modeli lepšie stáť.
• Pokiaľ to bude možné, môžete do spodnej časti zvierat umiestniť magnetku, ktorá figúrku lepšie
prichytí k modelu.
• Jednotlivé časti tela, napríklad hlavu s trupom, je lepšie spájať vo vnútri kúskom špajdle. Modelovaciu
hmotu okolo spojov je dobré rozotrieť dostratena pomocou jemne navlhčených prstov.
• Ak hmota, s ktorou pracujete, začne priveľmi vyschýnať a začnú sa v nej tvoriť praskliny, je dobré ju
pomocou končekov prstov jemne navlhčiť vodou.
• Vymodelované zvieratká po zaschnutí hmoty zamaľujte akrylovými farbami.

Modelovanie sídiel
Podľa vlastnej fantázie vymodelujte z terakoty domy a činžiaky v počte, aby ste mohli neskôr na modeli
vytvoriť niekoľko samostatných sídiel. Môžete vymodelovať aj niekoľko chatrčí, predstavujúcich obydlia v
minulosti. K sídlam vymodelujte aj niekoľko tovární, vodnú elektráreň
(prípadne aj priehradu) a autá (osobné i nákladné). Kolesá sa dajú ku
karosérii dobre pripevniť pomocou klinčekov (korenie). Všetky figúrky
zatrite po vyschnutí hmoty akrylovými farbami.
Modelovanie ekoduktov, plotov a značiek
Ekodukty predstavujú zelené mosty ponad cesty alebo podchody popod ne,
určené pre bezpečný prechod divokej zveri. Symbolicky vymodelujte
niekoľko jednoduchých mostov, ktoré po vyschnutí zatrite akrylovými
farbami na zeleno.
Pomocou špajdlí a hmoty vytvorte aj niekoľko plotov. Stavajú sa na okraji
diaľnic ako ochrana pred zverou, a zároveň slúžia ako navádzadlo pre
zvieratá k ekoduktu, pokiaľ sa na diaľnici nejaký nachádza. Ploty môžete
počas práce využiť aj na vyznačenie chránených území.
Podľa vlastnej fantázie môžete vytvoriť aj niekoľko značiek, ktoré sa
umiestňujú pri cesty, aby upozornili na miesta častého prechodu zveri cez
cestu. V našich podmienkach sú to zvyčajne značky znázorňujúce vysokú
zver, ale v iných krajinách sa používajú aj značky upozorňujúce na prechod
medveďov, obojživelníkov alebo iných živočíchy.
Rybovody môžete symbolicky znázorniť vymodelovaním menšieho
kanáliku s priehradkami.

V. b) Modelovanie z iných materiálov
V tejto časti uvádzame niekoľko krátkych a veľmi jednoduchých námetov na zhotovenie ďalších
snímateľných častí, ktoré sú súčasťou modelu.
Materiál/Pomôcky: Špongiové utierky modrej farby, dekoračná modelovacia pena (modrá, zelená, hnedá,
sivá, čierna) – prípadne hrubšia látka namiesto nej, potreby na šitie, nožnice, plsť – spracovaná do tenkých
plátov (hnedá, červená, žltá, oranžová, fialová a iné), umelohmotná tenká hadička (dostať v akvaristických
potrebách), obojstranná lepiaca páska.
Mokraď
Z modrej špongiovej utierky vystrihnite obrysy menšej mokrade. Ostricový
porast vytvoríte z modelovacej peny – asi 2 cm hrubý pásik zelenej alebo
hnedej modelovacej peny nastrihajte po jednom okraji. Zástrihy robte len 1,5
cm, aby pena ostala na jednej strane spojená. Nastrihaný pásik potom stočte do
valčeka, zošite ho aby držal pokope a následne ho prišite ku špongii. Týmto
spôsobom si vytvorte pre model dve mokrade.

Kvety
Kvety, resp. hlavičky kvetov môžete vystrihnúť z tenkej rôznofarebnej plste
alebo hrubšej látky.

Polia
Z hnedej tenkej plste alebo hrubšej látky povystrihujte niekoľko štvorčekov i
obdĺžnikov, ktoré budú symbolicky predstavovať polia. Menšie štvorce budú
predstavovať maličké políčka, ktoré obhospodarovali ľudia v minulosti. Väčšie
štvorce budú predstavovať veľké lány polí, aké prevažujú v krajine dnes.

Cesty
Z dekoračnej modelovacej peny (prípadne z pevnejšej látky, alebo gumy)
hnedej, sivej a čiernej farby vystrihnite niekoľko pásov širokých 1,5 – 2,5 cm
(cca 10 ks). Hnedé cesty budú predstavovať nespevnené cesty, ktoré pokrývali
krajinu najmä v minulosti, sivé budú predstavovať asfaltové cesty (I. a II.
triedy) a čierne diaľnice.
Z peny môžete vystrihnúť prípadne aj železnicu.
Ekodukt pre žaby - žabochod
Ekodukty pre žaby si symbolicky vytvorte na dvoch sivých pásov, určených na
znázornenie ciest. Zo spodnej strany pása prilepte obojstrannú lepiacu pásku.
Na ňu potom popriliepajte malé trubičky, ktoré si nastriháte z umelohmotnej
hadičky. Budú predstavovať trubky, ktoré umožnia prejsť žabám bezpečne
popod cestu.
Bočné rameno
Z modrej modelovacej peny si vystrihnite menšie poloblúkovité rameno, ktoré budete môcť napojiť na
hlavný tok.

NÁŠ TYP
Pokiaľ vám pripadá tvorba modelu náročná, môžete si vytvoriť jeho zjednodušenú podobu. Na pláte
z tvrdeného polystyrénu si môžete vytvoriť technikou kašírovania z novín a škrobu pohoria. Ešte
v jednoduchšej podobe vám postačí pripevniť o model pokrčené noviny, ktoré vyformujete približne do tvaru
pohoria, zamaľujete farbami a v niekoľkých vrstvách ich prelakujete, aby boli pevné a dobre držali.
Zvyšok modelu pomaľujte farbami, pričom nezabudnite na ňom namaľovať aj rieku a potoky.
Interaktívne prvky si môžete vytvoriť z malých zalaminovaných obrázkov, ktoré si pripevníte na špajdličky.
Tie sa budú zapichovať do modelu podľa potreby.
Takéto jednoduchšie modely si môžete vytvoriť aj v prípade, že chcete aby žiaci pracovali v skupinkách.
Jeden veľký model je vhodný pri práci s piatakmi či šiestakmi. Ak plánujete realizovať program so
siedmakmi, je vhodnejšie okrem centrálneho modelu mať pripravených aj niekoľko jednoduchších, aby
mohli pracovať i samostatne v skupinkách.

EDUKAČNÝ VÝUKOVÝ PROGRAM - PRÁCA S MODELOM KRAJINY
Model umiestnite na lavice doprostred triedy, pričom medzi bloky pohorí vložte meandrujúci tok rieky. Na
model umiestnite mokrade. Interaktívne časti k modelu si ponechajte tak, aby ste ich mali počas práce po
ruke. Žiakov rozostavte okolo modelu, aby dobre videli a mali k nemu všetci prístup.
Na začiatok sa pokúsia vlastnými slovami opísať, čo všetko model znázorňuje. Vysvetlite im, že krajina,
ktorá je na modeli zachytená, má symbolicky znázorňovať územie na pomedzí dvoch najvýznamnejších
pohorí strednej Európy – Álp a Karpát. Spoločne si môžete zhrnúť vedomosti, ktoré žiaci o týchto dvoch
pohoriach majú. Následne žiakov oboznámte s tým, že sa s týmto čarovným územím zoznámite trochu
bližšie. Spoločne sa pokúsite odhaliť, ako asi vyzeralo toto územie v minulosti a cestovaním v čase sa
postupne prenesiete rôznymi obdobiami až do dnešných čias.
Počas práce sa snažte viesť so žiakmi interaktívny dialóg, v ktorom im môžete klásť rôzne otázky, na ktoré
budú hľadať odpovede. V nižšie uvedených textoch nájdete niekoľko základných informácií, ktoré môžete
pri práci využiť, alebo sa nimi len inšpirovať.

Divoká neosídlená krajina
V predstavách sa preneste do obdobia niekoľko desiatok tisíc rokov dozadu, keď toto územie ešte nebolo
osídlené človekom. Ako asi mohlo vyzerať? Žiaci sa pokúsia svoju predstavu opísať. Územie bolo v tejto
dobe pokryté pravdepodobne samými lesmi a nenachádzali sa tu žiadne osady. Žiaci túto predstavu prenesú
na model, na ktorom vytvoria z vymodelovaných figúriek stromov les. V prípade, že je to potrebné,
upozornite ich, aby lesy upravili tak, že budú zohľadňovať trochu aj výškové stupne (listnaté, zmiešané,
ihličnaté lesy, vo vysokých horách pásmo kosodreviny). Nezabudli umiestniť stromy aj na brehy riek?
Aké zvieratá mohli v tejto dobe lesy obývať? Žiaci postupne zaplnia les vymodelovanými zvieratami.
V prípade, že máte dostatok času, môžete si o každom z nich povedať nejakú zaujímavosť. Boli zvieratá
žijúce v tejto dobe, nejakým spôsobom obmedzované?

Prvý obyvatelia - Staršia a stredná doba kamenná
(paleolit – do 8 000 rokov pred n. l. a mezolit – 8 000 – 5 000 rokov pred n. l. )
V období približne 40 000 - 13 000 rokov pred n. l. sa z neskorého neandertálca vyvinul človek dnešného
typu Homo sapiens sapiens. Hlavným zdrojom jeho obživy bol lov, a to najmä stádovej zveri. V strednej
kamennej dobe sa po ústupe ľadovca oteplilo. Vykopávky svedčia o tom, že v tomto období sa už používali
na lov aj rôzne harpúny a rybárske háčiky, ktoré svedčia o rybolove, s ktorým súviselo aj budovanie osád pri
vodných tokoch.
Vyberte dobrovoľníka, ktorý umiestni do blízkosti tokov 2-3 prehistorické obdobia. Čo všetko okrem rýb
poskytovala rieka našim predkom?

Nástup poľnohospodárstva – Mladšia doba kamenná
(neolit – 6 000 – 2 000 rokov pred n. l.)
V období okolo rokov 6 000 - 5 000 pred n. l. dochádza k premene neproduktívneho poľnohospodárstva na
produktívne. Mezolitických lovcov a rybárov v priebehu tohto obdobia postupne nahrádzajú pastieri a roľníci
neolitickej civilizácie, ktorá sa k nám rozšírila z oblasti východného Stredomoria.
Nevyhnutným predpokladom obrábania pôdy bol usadlý spôsob života. Prví roľníci sa na našom území
usádzali najmä pozdĺž riečnych tokov na úrodných pôdach. Nálezy zvieracích kostí svedčia o tom, že v tomto
období už chovali naši predkovia ovce, kozy, hovädzí dobytok aj ošípané. Na poliach pestovali pšenicu,
jačmeň, hrach, šošovicu. Územia vhodné na pestovanie obilia v strednej Európe boli pôvodne porastené
súvislým dubovým a zmiešaným lesom. Roľníci ho museli najprv vyrúbať, vyklčovať alebo vypáliť.
Premena lesov na polia prebiehala postupne a rozloha polí sa zväčšovala tempom zodpovedajúcim potrebám
zvyšujúceho sa počtu obyvateľov. Na juhozápadnom Slovensku sa v tej dobe nachádzalo množstvo sídlisk
(spolu je dodnes známych asi 300). Postupným zakladaním nových polí a osád sa odlesňovali ďalšie a ďalšie
plochy, až sa pôvodná oblasť lesa zmenila na kultúrnu step. Keď sa zmenili podmienky, vyčerpala sa pôda,
vyťažilo sa drevo, či vypásli lúky, opúšťali roľníci staré sídliská a zakladali nové, na predtým neobývanom
území (bližšie k pohoriam alebo k zaplavovaným nivám väčších riek). Zdá sa, že na územia, ktoré neolitický
roľníci odlesnili a potom opustili, sa už súvislý les nikdy nevrátil. Najstarší roľníci tak urobili prvý
významný zásah do prírodného prostredia.
Aby sme demonštrovali zmeny, ktoré v krajine nastali, umiestnia žiaci do oblasti riek 2-3 osady. Do blízkosti
osád umiestnia aj malé políčka symbolizujúce poľnohospodárstvo a kvetmi vyznačia prvé obhospodarované
lúky. Keďže vznik osád sprevádzal aj výrub lesov, odstránia žiaci z modelu niekoľko stromov. Divoké
zvieratá, ktoré boli pôvodne rozmiestnené po celom modely sa stiahnu do zalesnených oblastí.
Keltské osídlenia
(5. – 3. storočie pred n. l.)
Na území Slovenska boli prvým historicky doloženým národom Kelti (Galovia), ktorí k nám prenikli cez
dunajské brody z územia terajšieho Maďarska a Rakúska v 5. stor. pred n. l.. Ich bojové kmene si podrobili
miestne obyvateľstvo, ktoré s dobyvateľmi čoskoro splynulo. Kelti rozšírili vyspelú výrobu železa
a dômyselné remeselnícke techniky. Ich obdobie (laténska doba) sa pokladá preto za jednu z najdôležitejších
technických revolúcií v Európe. Železné nástroje zlepšili poľnohospodársku výrobu a zvýšili i úrodu na
poliach.

Rozvoj poľnohospodárstva, remeselnej výroby i základy priemyselnej výroby
(1. – 17. storočie)
Dlhé stáročia, v ktorých sa spoločnosť postupne vyvíjala, boli dopady ľudskej činnosti na krajinu ako takú
viac menej podobné. Ako sa rozširovali sídla, pribúdalo polí i lúk a naopak, ubúdalo lesov.
Vyberte dobrovoľníkov, ktorí odstránia z krajiny ďalšie stromy a pridajú do nej ďalšie domy. Jednotlivé sídla
boli poprepájané nespevnenými prašnými cestami. Sídla preto symbolicky poprepájame hnedými pásmi ciest.
Rozvoj priemyslu
(18. – 19. storočie)
18. storočie znamenalo veľký prelom vo vede a technike. Nastáva obdobie tzv. priemyselnej revolúcie.
Mnohí obyvatelia opúšťajú dedinské komunity, kde si dorábali obilie a chovali zvieratá. S vidinou novej
budúcnosti odchádzajú za prácou do miest. Dochádza k rastu populácii a vďaka pokroku v oblasti medicíny i
k znižovaniu úmrtnosti.
Aby sme na modeli symbolicky znázornili vznik modernejších miest, niektoré rodinné domy nahradíme
činžiakmi (Tie moderné síce vznikli až neskôr, ale menšie poschodové budovy boli už aj v tomto období). Na
model umiestnime aj továrne, prípadne železnicu, ktorá je symbolom priemyselného pokroku.
Aby ľudia získali ďalšiu poľnohospodársku pôdu, začali už dávnejšie vysušovať mokrade, ktoré nahradili
polia s poľnohospodárskymi plodinami. Z tohto dôvodu odstránime z krajiny jednu mokraď.

Súčasnosť (20. - 21. storočie)
Posledná etapu zachytáva obdobie od minulého storočia po súčasnosť. Spýtajte sa žiakov, ako by mohli na
modeli odlíšiť predchádzajúce obdobie od súčasnosti. Pokiaľ na to sami neprídu, napovedzte im. Jedným
z typických prvkov, ktorý do krajiny v modernej dobe pribudol sú asfaltové cesty. Poverte preto
dobrovoľníka, ktorý z modelu odstráni nespevnené
hnedé cesty a nahradí ich asfaltovými, na ktoré
umiestni autá. Výstavba ciest i diaľnic si vyžiada
ďalšie rúbanie stromov. Pokiaľ chcete niektoré miesta
prepojiť cestou a prekáža vám v tom strom, alebo
mokraď, odstráňte ich z modelu.
Z modelu by ste mali odstrániť aj niektoré zvieratá.
Tým, že sme počas jednotlivých období výrazne
zmenšili plochu lesov, zvieratá sa museli neustále
presúvať do menších území. Každé územie uživí len

obmedzený počet zvierat, preto niektoré z nich, z modelu odstráňte.
V tejto fáze môžete žiakom demonštrovať aj ďalšiu veľmi výraznú zmenu, ku ktorej častokrát v krajine
dochádza. Je ňou regulácia riek či potokov, pri ktorej dochádza k narovnaniu tokov a často krát k spevneniu
brehov neprirodzeným materiálom ako sú napríklad betónové panely.
Vyberte dobrovoľníka, ktorý vymení meandrujúci tok za regulovaný. Touto zmenou dôjde aj k odstráneniu
drevín, ktoré sa pôvodne v blízkosti toku nachádzali.
Regulácie nie sú jediné zmeny, ktoré veľmi výrazne ovplyvnili život tokov. Jedným z výrazných zásahov je
aj vybudovanie priehrady alebo vodnej elektrárne. Vyberte dobrovoľníka, ktorý do rieky umiestni vodnú
elektráreň. S jej prítomnosťou však zmiznú z rieky niektoré druhy. Ďalší žiak preto symbolicky odstráni
z rieky ryby.
Do vysokých hôr môžete umiestniť jeden až dva domy, ktoré budú prestavovať horské chaty i lyžiarske
strediská, ktoré sa budujú v územiach, kde kedysi ľudia prenikali len výnimočne. Nedisciplinovaný turisti
ako aj príliš veľká koncentrácia ľudí ruší plaché zvieratá, ktoré pod vplyvom stresu chudnú alebo prichádzajú
o ešte nenarodené potomstvo (svište). Z vysokých hôr preto odstráňte svišťa alebo kamzíka.
V tejto fáze môžu deti zosumarizovať, akými rôznorodými zmenami prešla krajina od čias, kedy ju osídlil
človek. Aké ďalšie dopady na živočíchy to malo, si povieme v ďalšej časti.

Aký mali zmeny v krajine dopad na život voľne žijúcich zvierat?
Nechajte žiakov, aby sa najprv sami pokúsili nájsť čo najviac odpovedí na položenú otázku. Prostredníctvom
interaktívneho dialógu, otázok i nápovedí, im objasnite niektoré súvislosti a dôsledky, ktoré uvádzame nižšie.
Pôvodne obývali divoké zvieratá celú krajinu. Ľudské zásahy do krajiny spôsobili, že boli postupne zatláčané
do menších a menších území. Úbytok, zmenšovanie i fragmentácia biotopov (ich rozdrobovanie na menšie
časti) sú jedným z hlavných faktorov zapríčiňujúcich pokles biodiverzity.
Zmenšovanie biotopov môže významne ovplyvniť prežívanie populácií niektorých druhov. Každé územie
môže „uživiť“ len obmedzený počet živočíchov. Najmä veľké zvieratá potrebujú na uspokojenie svojich
potrieb veľké teritórium. Pokiaľ sa stane, že sa populácia niektorého druhu na danom území premnoží alebo
jej početnosť vzrastie, dôsledkom zmenšenia rozlohy biotopu, viaceré jedince sa budú musieť za potravou či
úkrytmi presunúť do iných území. Ku migráciám dochádza často aj za účelom rozmnožovania, keď jedince
hľadajú vhodného partnera, alebo sa presúvajú na miesta vhodné k rozmnožovaniu. Príkladom sú typické
migrácie žiab. Pre niektoré druhy sú zase známe sezónne migrácie, kedy sa presúvajú do oblastí
s vhodnejšími klimatickými podmienkami.
Počas migrácií musia živočíchy prekonávať mnohé nebezpečenstvá. Kým dlhé stáročia boli tieto prevažne
len „prírodného charakteru“, dnes sa musia vysporadúvať najmä s umelými bariérami, ktoré im boli do cesty
postavené človekom. Jednými z najzávažnejších sú cesty a diaľnice.
Územie nielen na pomedzí Álp a Karpát je husto posiate vyasfaltovanými cestami. Denno-denne na nich
zahynú nespočetné množstvá rôznych živočíchov, nehovoriac o obdobiach ako sú napríklad sezónne
migrácie obojživelníkov, kedy sú niektoré úseky ciest doslova posiate telami mŕtvych živočíchov.
Každoročne sú známe dopravné nehody spôsobené kolíziou vozidla s väčším zvieraťom (jelene, diviaky
a iné.), ktoré môžu byť nebezpečné nielen pre zviera, ale aj pre človeka.
Kým menšie cesty „len“ ohrozujú zvieratá počas ich presunov, diaľnice pre ne predstavujú neprekonateľné
bariéry. Nejedna z nich už izolovala populácie mnohých
druhov. Dôsledkom takejto izolácie môže byť zníženie
početnosti jedincov v populácii pre nedostatok potravy,
priestoru alebo úkrytov. Nebezpečenstvom je aj izolovanie
„genetického materiálu“. Príbuzné jedince sú nútené krížiť
sa medzi sebou a v populácii narastá počet rôznych
mutácií, ktoré znižujú životnosť jedincov.
Ďalším z výrazných a negatívnych zásahov do krajiny je
regulácia tokov. Tá má vplyv nielen na vodné živočíchy,

ale aj suchozemské zvieratá. Vybetónované brehy sťažujú viacerým prístup k vode. Pre stavovce ako sú
napríklad ondatra alebo vydra, znemožňujú vybudovanie si úkrytov a brlohov v brehu. Pre obyvateľov vôd
naprosto menia podmienky pre život. Stredné a dolné (nížinné) úseky riek vytvárajú meandre a rôzne
prirodzené zátoky, v ktorých dochádza k spomaľovaniu prúdeniu vody a mnohé živočíchy zo skupiny
bezstavovcov i rýb tu nachádzajú útočiská. V regulovaných tokoch tieto chýbajú a pôvodný obyvatelia vôd tu
už nenachádzajú vhodné podmienky pre život. Regulované brehy častokrát sprevádza aj odstránenie
brehových porastov, ktoré prirodzene spevňovali brehy a poskytovali úkryty pre mnohé nielen pobrežné
živočíchy, ale aj vodné. Nachádzali pod nimi tieň, alebo úkryt medzi ponorenými koreňmi.
Vodná elektráreň či priehrada, ktorá prehradila tok má obrovský dopad na celý vodný ekosystém. Bráni
rybám v prirodzenej migrácii, čo výrazne ovplyvňuje stavy ich populácii. Mnohé druhy, pôvodné v našich
tokoch, by v nich už dávno vymreli, keby do nich neboli umelo vysádzané. Vodná energia je častokrát
dávaná za príklad čistej energie, pretože neznečisťuje ovzdušie. Málokto pritom pomyslí na jej obrovské
negatívne dopady, ktorými ovplyvňuje život rieky.
Uvedené príklady sú len jedny z mnohých, ktoré sa v súčasnej krajine dejú. Alpsko-karpatská krajina je toho
príkladom. Od nepamäti tvorilo územie medzi Alpami a Karpatami dôležitú migračnú trasu pre mnohé
divoko žijúce zvieratá. Zelené plochy na mapách však postupne bledli a nahrádzali ich šedé až čierne odtiene
znázorňujúce sídliská, priemyselné zóny i novú infraštruktúru. Zašlo to až tak ďaleko, že v období výstavby
známej diaľnice A4 sa prvýkrát v histórii stalo, že divé zvieratá nemohli prejsť z Álp do Karpát. Spojenie
medzi dvoma najvýznamnejšími pohoriami strednej Európy bolo prerušené.
Otázka znie, či sme schopný toto prerušené spojenie znovu obnoviť a zmierniť niektoré zo spomínaných
negatívnych dopadov na život zvierat.
Riešenia
Položte žiakom otázku, akoby mohli pomôcť živočíchom
prekonávať bariéry, akými sú cesty. Stretli sa už v krajine
s riešeniami tohoto probléme? Ak nie, vedeli by sami nejaké
navrhnúť?
Spýtajte sa ich, či sa stretli s pojmom ekodukt. Pokiaľ nie,
objasnite im, že sú to špeciálne mosty určené pre bezpečný
prechod zvierat cez cesty. Stavajú sa predovšetkým na miestach,
ktoré stoja v migračnej trase živočíchov a zabezpečujú prepojenie
medzi dvoma biotopmi.

Častou otázkou je, ako živočích nájde cestu k takémuto miestu. Diaľnice sú na mnohých miestach oplotené.
Tieto ploty bránia nielen tomu, aby zviera vyšlo na cestu, ale v prípade, že sa na blízku nachádza ekodukt,
navedú zviera putujúce popri plote rovno k nemu.
Typy takýchto premostení sú rôzne. „Zelené“ mosty sú určené najmä pre väčších živočíchoch, akými je
napríklad vysoká zver, diviaky, medvede a pod. Podchody pod cestami sú určené skôr pre menšie živočíchy.
Niekedy cez ne vedie aj vodný kanál, ktorý využívajú pri migrácii druhy ako sú napríklad ondatry či vydry.
Pre žaby sa budujú špeciálne „žabochody“. Najčastejšie majú podobu malých kanálikov popri cestách ,ktoré
sú prekryté mriežkou. Obojživelník, prechádzajúci cez cestu, padá cez oká mriežky skôr ako na cestu vôbec
vstúpi. Kanál ho potom bezpečne odvedie tam kam treba.
Riešenie ako prekonať bariéru (v podobe priehradnej hrádze, alebo vodnej elektrárne) existuje aj pre ryby či
iné vodné živočíchy. Budujú sa tzv. rybie prechody, nazývané aj rybovody, ktoré majú umožniť živočíchom
prekonať značný rozdiel hladín v ich prirodzenom prostredí. Častokrát majú podobu umelých kaskád, alebo
meandrov. Na rozdiel od ekoduktov, ktorých máme v našej krajine veľmi málo, je výskyt rybovodov častejší.
Treba však podotknúť, že drvivá väčšina z nich (ak nie bohužiaľ všetky) je absolútne nefunkčná alebo
umožňuje prechod len jednému či dvom druhom rýb. Je to spôsobené tým, že pri ich budovaní sa neprihliada
na názory odborníkov a častokrát je ich budovanie sprevádzané i snahou šetriť materiálom či financiami.
Potom, ako oboznámite žiakov so základnými typmi ekoduktov, podchodov či žabochodov, dajte im
k dispozícii ich vymodelované príklady. Ideálne, ak im ukážete aj ich fotografie, ktoré môžete nájsť na
rôznych internetových stránkach. Úlohou žiakov bude umiestniť vymodelované prvky do krajiny na také
miesta, ktoré zabezpečia zvieratám, žijúcich v karpatskom lese, bezpečný prechod až na územie alpského
lesa.
Nechajte žiakov samostatne pracovať. Návrhy riešení skontrolujte. Pokiaľ objavíte nejakú chybu upozornite
na ňu.

ZÁVER
Na záver programu upozornite žiakov na fakt, že hoci je problém ubúdania biodiverzity ako aj izolovania
populácií závažný a v krajine neustále pribúdajú nové cesty, u nás sa venuje tejto problematike minimálna
pozornosť. Tento fakt sa odráža aj na nepatrnom počte ekoduktov, podchodov, žabochodov či účinných
rybovodov v krajine. To, či sa tento stav zlepší alebo nie, závisí aj od toho, ako sa naša spoločnosť k tomuto
problému postaví. Čím viac informácií bude o tomto probléme vedieť, tým je väčšia šanca, že v krajine
časom pribudnú pre živočíchy viaceré prechody, ktoré pomôžu zachrániť populácie druhov. Prispejú tak
k zastaveniu alebo aspoň zníženiu poklesu biodiverzity, bez ktorej by existencia človeka nebola možná.
DOSLOV
Za modelový príklad sme si zvolili alpsko-karpatskú krajinu. Je to záujmové územie projektu AKK Centrope
– Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v regióne Centrope, ktorý sa
realizuje v spolupráci medzi rakúskymi a slovenskými organizáciami, inštitúciami i univerzitami. Projekt
vznikol z dôvodov alarmujúcej situácie v území, kde došlo k prerušeniu dôležitej migračnej cesty medzi
dvoma najvýznamnejšími pohoriami v strednej Európe. Jeho cieľom je prerušený koridor medzi oboma
pohoriami znovu obnoviť. Ponad diaľnicu majú byť vybudované zelené mosty (ekodukty) a v území sa majú
definovať koridory medzi jednotlivými chránenými územiami, kde sa môžu zvieratá voľne pohybovať.
Pokiaľ sa chcete o uvedenom projekte dozvedieť
viac navštívte internetovú stránku projektu:
www.alpskokarpatskykoridor.sk
Podrobnejšie informácie o danej problematike ako
aj

námety

v metodickej

na

prácu
príručke

so

žiakmi

nájdete

Alpsko-karpatský

koridor – ekologické siete v praxi, ktorá je
určená pre pedagógov základných škôl (Daphne,
2012).
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