
              Afrykarium ZOO Wrocław – atrakcje 

Afrykarium we wrocławskim Zoo to jedyne na świecie oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki. 

Średnio zwiedza je 2,5 tys. osób dziennie. Podczas budowy Afrykarium we Wrocławiu zastosowano 

nowoczesne rozwiązania, nigdy wcześniej w Polsce nie używane. 

 

Kochani , zapraszam was dzisiaj w podróż do Wrocławia , gdzie mieliśmy w tym roku 

pojechać na wycieczkę. Niestety okrutny wirus popsuł nasze plany. Dlatego 

zaprezentuje Wam najciekawsze informacje o tym fantastycznym miejscu. Ja już tam 

byłam i zapewniam, że warto . 

Afrykarium to największa atrakcja wrocławskiego ogrodu zoologicznego. To unikatowe na światową skalę 

oceanarium prezentujące wyłącznie gatunki zwierząt pochodzących z Czarnego Lądu. 

W specjalnym budynku, kojarzącym się z arką Noego, oraz w jego otoczeniu stworzono zwierzętom niemal 

domowe warunki, od oceanicznych głębi, przez plaże Morza Czerwonego po dżunglę Kongo. Zamieszkują 

je m.in. zachwycające żółwie, kolorowe ryby, manaty hipopotamy, płaszczki, rekiny, pingwiny i krokodyle, 

oraz dziesiątki innych stworzeń. 

W Afrykarium powstało także formikarium, czyli dom dla mrówek żniwiarek. W temperaturze około 23 

stopni C przy wilgotności sięgającej nawet 95% rozpoczęło pracę niemal 100 osobników. Stado mnoży się 

na potęgę i na ściętych i przemielonych liściach hoduje „grzyba”. Mrówki żniwiarki żyją w gniazdach. W 

obrębie tej rodziny może być ponad 12 tysięcy osobników. 

Koncepcja Afrykarium we Wrocławiu polega na prezentacji wybranych ekosystemów afrykańskich, w skład 

których wchodzą: 

 Morze Czerwone – rafa koralowa i ryby rafy koralowej; 

 Plaża nad Morzem Czerwonym – lądowe żółwie pustynne; Wielkie Jeziora Afrykańskie 

(Tanganika i Malawi) – około 50 różnych gatunków ryb – pielęgnic; 

 Kanał Mozambicki – płaszczki, rekiny młoty, rekiny lamparcie; 

 Wschodnia Afryka – hipopotamy nilowe oraz zwierzęta zamieszkujące sawannę jak: góralki 

(dalecy krewniacy słoni), mrówniki (często mylone z amerykańskimi mrówkojadami!) oraz dikdik 

(jedna z najmniejszych antylop); 

 Wybrzeże Namibii - to zewnętrzne baseny w Afrykarium Wrocław, zamieszkane przez pingwiny 

tońce oraz kotiki południowoafrykańskie (krewniacy popularnych lwów morskich); 

 Dżungla nad rzeką Kongo – krokodyle, wydry, manaty i towarzyszące im ryby – tilapie oraz kilka 

gatunków ptaków. 



Podczas pobytu w Afrykarium Zoo możemy zobaczyć karmienie różnych osobników , które odbywają 

się od kwietnia do września w ściśle określonych godzinach np.:  

 09.15  -  żyrafy 

 09.30  - niedźwiedzie brunatne część europejska 

 11.00  - pawiany masajskie, wybieg pawianów 

 11.00 – hipopotamy nilowe (Afrykarium) 

 11.00 – pawiany masajskie 

 12.00 – ptaki (Ptaszarnia) 

 12.00 – mureny (Afrykarium w środy i niedziele) 

 12.00 i 15.00 – kotiki afrykańskie (Afrykarium wybieg zewnętrzny) 

 12.30 – manaty (Afrykarium) 

 13.00 – warany z Komodo (Terrarium, w poniedziałki, środy i piątki) 

 13.00 – rekiny (Afrykarium, „duża szyba” w poniedziałki i piątki) 

 13.00 – kolczatki kąpiel i ważenie (Małpiarnia we wtorki) 

 14.00 – pingwiny przylądkowe (wybieg zewnętrzny Afrykarium) 

 14.00 – renifery 

 15.00 – piranie lub płaszczki (Akwarium w weekendy) 

                   A oto kilka zdjęć , które zachęcą was do wirtualnej podróży 

 

 

A teraz zapraszam do obejrzenia filmu i życzę super wrażeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsV2kxcJZ0g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VsV2kxcJZ0g

