
Putujući prema Karlovcu rijeke nam nose ljepote Plitvica, Risnjaka, Velebita, šapuću o bogatstvu jadran-
skih rijeka, otkrivaju tajne kraških špilja, pričaju o stoljetnoj povijesti, kulturi i životu ljudi na njihovim obalama.
Uz šum vodene zavjese na ulazu u akvarij, model nastajanja sedre, prikaz podzemnog vodenog svijeta 
rijeka ponornica, posjetitelji će uživati u vodenom labirintu, Kneipp-ovim stazama zdravlja, specifi čnoj 
gastro ponudi, zvukovima i bojama obližnjeg koranskog slapa i neposrednom doživljaju koji pruža Kora-
na, ljepotica koja se izlijeva iz Plitvičkih jezera i dolazi do Karlovca. 
Planirani prostori i sadržaji: ulazna dvorana, restoran, suvenirnica, cafe, izložbeni prostor, konferen-
cijska sala, prostor za čitanje i proučavanje literature, multifunkcionalna učionica opremljena priklad-
nom opremom za pokuse, akvarijski bazeni, otvoreni bazen (touch pool) koji omogućava što bliži dodir s 
prirodom i što vjerniji doživljaj podvodnog svijeta, tehničko postrojenje, bazeni za karantenu i prilagodbu 
organizama, sportsko rekreativni sadržaji na otvorenom za djecu i odrasle. 

Slatkovodni akvarij KAquarium je

 � karlovačka turistička atrakcija koja promovira i povezuje prirodna i kulturna bogatstva regije 
 � razvojni projekt koji se priprema za fi nanciranje iz strukturnih fondova s cijem gospodarskog 

razvoja kroz razvoj turističke infrastrukture
 � projekt javne turističke infrastrukture koji prikazuje riječnu fl oru i faunu, ali ujedno prezentira i 

geološku prošlost, tradicijsku kulturu i kulturno povijesnu baštinu porječja 
KAquarium će približiti posjetiteljima različitost ekosustava naših rijeka, raznolikost krajolika kroz 
koje protječu, različitost tradicijske kulture i povijesti njihovih porječja odnosno prezentirati raznolikost 
doživljaja koji očekuju posjetitelja Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta – 25 mil HRK
Planirano otvorenje akvarija – krajem 2014. godine
Financiranje  – Grad Karlovac, Fond za regionalni razvoj
Površina – 1 ha
Predviđeni volumen svih akvarijskih bazena – 350 m3

Lokacija – desna obala rijeke Korane nasuprot riječnog kupališta Foginovo 

Očekujemo Vaše prijedloge, mišljenja, sugestije, zanimljive fotografi je i priče o hrvatskim 
rijekama kako bi naš karlovački akvarij bio mjesto učenja, zabave i brige za hrvatske rijeke. 

elekronska pošta: akvarij@karlovac.hr

Izdavač: Grad Karlovac
Grafi čko oblikovaje i tisak: TISKARA PEČARIĆ&RADOČAJ, Karlovac
Naklada: 1000 primjeraka
Karlovac, 2013. godine



Karlovac, grad na četiri rijeke, Kupi, Korani, Mrežnici i Dobri, pravo je mjesto za prezentaciju riječne fl ore 
i faune u Hrvatskoj, za slatkovodni akvarij. Ova ideja već dugo zaokuplja sve koji vole naše rijeke, a sada 
postaje stvarnost.
Karlovački slatkovodni akvarij će biti smješten na desnoj obali rijeke Korane, uz slap, nasuprot 
prvog hrvatskog riječnog kupališta, u području koje je generalnim urbanističkim planom predviđeno za 
sportske i rekreativne sadržaje. 
Akvarijski bazeni i ostali prateći sadržaji namijenjeni zabavi, rekreaciji i edukaciji posjetitelja uredit će se 
u građevini prvotno namijenjenoj za potrebe autokampa. U neposrednoj blizini budućeg akvarija se nalaze 
sportski tereni za odbojku, tenis i boćanje, gradski nogometni stadion, atletska staza, vanjske sprave za 
vježbanje, skate-board staza, sportska dvorana, dječje igralište prilagođeno djeci s invaliditetom. 
Nasuprot akvarija je stoljetni perivoj, a kratka šetnja vodi do stare gradske jezgre, karlovačke Zvijezde, 
prvog izgrađenog idealnog renesansnog grada - utvrde. 

 Postojeća građevina autokampa na desnoj obali Korane će se prenamijeniti i urediti kako bi posjetiteljima 
pričala priču o hrvatskim rijekama, stoljetnoj tradiciji i povijesti života u rijekama i uz rijeke.
U hrvatskim rijekama je zabilježeno  preko 150 vrsta riba od čega je velik broj endema. Po bio razno-
likosti i broju vrsta slatkovodnih riba Hrvatska je najbogatija europska zemlja, jer u našim rijekama živi 
gotovo trećina europskih vrsta. 
U akvariju je planirano desetak velikih bazena koji prikazuju ekosustave hrvatskih rijeka od izvora do 
ušća. Prilika je to vidjeti iznimne primjerke slatkovodnih riba i ostalih organizama koji obitavaju u planin-
skim brzim vodama, uz sedrene barijere, u našim ponornicama, uz slapove, riječne otoke, u dolinama gdje 
se rijeka smiruje i polako teče do ušća. Tridesetak endemskih vrsta u Hrvatskoj su posebno zanimljive 
stručnjacima, a vrste koje su nekada živjele u našim rijekama biti će iznimna atrakcija. Iznenadit će nas 
gotovo nepoznat svijet ptica, kukaca, školjkaša i ostalih organizama koji žive u rijekama i uz rijeke. 

Akvarijski bazeni i ostali prostori osmišljeni su tako da omoguće gledati, ali i dotaknuti, učiti o 
prirodi u prirodi, sudjelovati, brinuti o životinjama, djelovati na zaštiti okoliša i bio raznolikosti.
Na putu od izvora do ušća svaka se rijeka mijenja, raste, usporava, ponire, živi, pamti ljude i događaje 
uz svoje obale. Četiri karlovačke rijeke pričaju o gotovo svim hrvatskim rijekama.
Korana istječe iz Plitvičkih jezera i donosi do Karlovca ljepotu prekrasnih slapova, sedrenih barijera i 
gorskih kanjona, ljekoviti jod otopljen iz gorskih stijena. 
Dobra, moćna, brza, tajnovita, ponornica koja putuje kroz najduži špiljski sustav u Hrvatskoj – Đulin 
ponor, donosi nam dah gora i kraškog podzemlja.
Mrežnica, rijeka slapova, kaskada, riječnih otoka i jezera, rijeka iznenađenja i rijeka spokoja. 
Kupa, izvire u nacionalnom parku Risnjak, samo 30- tak km od jadranskog mora, okreće mu leđa i 
putuje prema unutrašnjosti, juri niz planinu i zatim se smiruje nadomak Karlovca, najveća rijeka koja od 
izvora do ušća protječe kroz Hrvatsku, stoljetna granica i stoljetna veza s našim susjedima.
 


