10.09. Narodowe Akwarium Malty (Malta National Aquarium) – Renata Gałka
Na wybrzeżu, w Quawrze, na końcu promenady znajduje się Maltańskie
Akwarium Państwowe. Z St. Julian, gdzie mieszkaliśmy do oceanarium można dojechać autobusem
linii 34.
Kiedy wysiedliśmy z autobusu i wędrowaliśmy skalistym brzegiem wzdłuż
morza, w oddali zobaczyliśmy dziwny budynek, który przypominał
rozgwiazdę.
Okazało się, że to był cel naszej podróży - Narodowe Akwarium Malty.
Po wejściu do budynku odczuliśmy przyjemny chłód, który był miłą odmianą
po trzydziestu kilku stopniowym upale na zewnątrz. Razem z biletem
otrzymaliśmy mapkę oceanarium z opisanymi poszczególnymi atrakcjami.
Cały obszar należący do Malta National Aquarium to 20 000 metrów
kwadratowych.
Składa się na nie, nie tylko samo akwarium, ale także na przykład, park
krajobrazowy, klub przy plaży, plac zabaw, szkoły nurkowania czy
wielopoziomowy parking.
Wewnątrz mieści się łącznie aż 41 zbiorników wodnych.
W Narodowym Akwarium Malty znajduje się wiele atrakcji.
Zostały one podzielone na sześć sekcji tematycznych:
•
Zachodnia linia brzegowa Malty i łódź podwodna (strefa 1) – składająca
się głównie z ryb śródziemnomorskich (np. dorada, okoń morski). W tej
strefie znajduje się również replika zatopionej łodzi podwodnej.
•
Przystań Valetty (Wielki Port) (strefa 2) – znajdują się w niej
głównie lokalne ryby. W podwodnym świecie można również podziwiać piękny
rysunek na ścianie (mural).
•
Wody tropikalne (strefa 3) – w tej strefie można podziwiać ryby z
Oceanu Indyjskiego oraz Pacyfiku.
•
Starożytny Rzym (strefa 4) – w strefie tej oprócz gatunków ryb
związanych z historią Cesarstwa Rzymskiego można zobaczyć również
zatopione repliki obiektów: kotwicę statku Świętego Pawła odkrytą w 2005
r., czy pomnik Jezusa, którego pierwowzór został zatopiony w morzu w
1990 r. na pamiątkę wizyty na Malcie papieża Jana Pawła II.
•
Gozo i Comino (strefa 5) – na tle replik atrakcji związanych z wyspami
Gozo i Comino znajdują się trzy zbiorniki wodne z rybami słodkowodnymi z
całego świata.
•
Gady i płazy – kolekcja owadów, płazów i gadów z całego świata.
Oprócz wymienionych atrakcji w oceanarium można zobaczyć wystawę na
temat ekologii i odpadów. W prosty sposób pokazane zostało ile czasu
potrzeba, żeby plastikowa butelka lub reklamówka uległy rozkładowi.
Wystawa ta robi ogromne wrażenie na zwiedzających.
Warto obejrzeć ten zapierający dech w piersiach, bajkowy świat podwodny,
robiący niesamowite wrażenie swoją różnorodnością i ilością kolorów.
Narodowe Akwarium Malty to miejsce obowiązkowe do odwiedzenia podczas
pobytu na Malcie.

