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látványkapcsolatokzónatípusok

Koncepciónk alapját az állatok természetes élőhelyeinek bemutatása 
képezi. A természetes élőhely megjelenítésével a látogató tapasztalat 
útján szerzett ismereteinek bővítése mellett olyan közegek létrehozása 
a cél, ahol az állatok jól érzik magukat.
Az állatok természetes élettereinek csoportosításával 5 zónatípust 
különítettünk el; afrikai szavanna, dél-amerikai esőerdő, ázsiai 
dzsungel, ausztrál sztyepp és európai erdő.  E területrészekhez 
kapcsolódóan különböző interaktív kertrészeket alakítottunk ki.

A látványkapcsolatok kialakítása során fontos szempontot jelent a 
kifutónként több, kisebb betekintő pontés az állatok komfortérzetének 
biztosítása. A kifutókon belüli vizuális takarások az állatok számára 
biztonságérzetet nyújt, melynek elérése érdekében helyenként sűrűbb 
növényzet, terepalakulatok és nagyobb sziklák jelennek meg. A 
látogatói és életterek között a vízarchitektúrák és a növényalkalmazás 
teremt kapcsolatot. Az állat élőhelyére emlékeztető közeg túlnyúlik a 
kifutó határain, a látogatói betekintő pontok környezetét is magába 
foglalja, így a szemlélő a vadon vendégeként érezheti magát.
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A látványkapcsolatok kialakítása során fontos szempontot jelent a kifutónként több, kisebb
betekintő pont és az állatok komfortérzetének biztosítása. A kifutókon belüli vizuális
takarások az állatok számára biztonságérzetet nyújtanak, melynek elérése érdekében
helyenként sűrűbb növényzet, terepalakulatok és nagyobb sziklák jelennek meg. A
látogatói és életterek között a vízarchitektúrák és a növényalkalmazás teremt kapcsolatot.
Az állat élőhelyére emlékeztető közeg túlnyúlik a kifutó határain, a látogatói betekintő
pontok környezetét is magába foglalja, így a szemlélő a vadon vendégeként érezheti
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1:25000 1:25000


