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Kornati & Telašćica

A Zadar környékén található 
több, mint 100 kisebb nagyobb sziget 
a Földközi-tenger legzegzugosabb része

  A Zadar környéki szigetvilág 
különleges adottságai és természeti 
értékei miatt 1980 óta védett terület. 

  A Szigetvilág az egész horvát 
tengerpart és az Adria legtagoltabb 
része - mintegy 320 
négyzetkilométeren majdnem 150 
kisebb nagyobb sziget található. 

  Hogy pontosan hány szigetet 
számlálhatunk össze itt? A pontos 
számot illetően még a geológusok 
között sincs teljes egyetértés, hiszen 
a szigetek egy része inkább csak 
zátony. 

  A szigetvilág a jégkorszak végén jött 
létre amikor az olvadó jég 
megemelte a tengerszintet és a 
völgyek helyén tengeröblök jöttek 
létre – és a hegycsúcsokból szigetek 
lettek. A tengerszint emelkedése a 
mai napig tart de már csak nagyon 
kis mértékben (évente 1 milliméter). 
A szigetvilág legnagyobb tagja a 
nemzeti park névadója, a Kornat 
sziget, második legnagyobb pedig 
Zut. 

   Ez a két sziget alkotja a 
teljes szigetvilág területének 
mintegy kétharmad részét – 
az összes többi kisebb 
nagyobb sziget pedig a 

maradék egyharmad részt. A 
szigetek – a két legnagyobbat 
leszámítva – átlagos mérete 
mindössze 0,16 
négyzetkilométer. 

  A szigetek partvonala 
összességében meghaladja a 
300 kilométert. Körülbelül 
ennyi a távolság Zadar és a 
horvát főváros, Zágráb között 
autópályán. A szigetek 
partvonala rendkívül tagolt. A 
rejtett öblöknek a horvátok 
nevet is adtak: a vitorlázók 
kedvenceit, a zárt, szélcsendes 

Köszöntünk az 
    Arbiana fedélzetén

  öblöket a helyiek Garmának 
nevezik. A Kornati Nemzeti 
Park a teljes szigetvilág 
kétharmad részét teszi ki. A 
szigetvilág két legnagyobb 
tagja Kornat és Zut élvezi a 
legszigorúbb nemzeti parki 
védettséget. 
 
  A Kornati szigetvilág 
különlegessége, hogy egyes 
szigetek nyílt tenger felé néző 
partvonalát az erős hullámzás 
és a geológiai hatások 
alakították: helyenként 
majdnem 100 méter  magas, 
szinte függőleges sziklafalakra 
csodálkozhatunk rá. A 
sziklaszirteket horvátul kruna- 
nak azaz koronának nevezik -  
innen származik a név: Kornati, 
azaz Koronás Szigetek. A 
legmagasabb „korona” – azaz a 
legmagasabb sziklafal 82 
méterre nyúlik a tenger szintje 
felé. 

  

 ... Hogy pontosan hány szigetet 
számlálhatunk össze? A pontos 

számot illetõen még a 
geológusok között sincs teljes 

egyetértés ...
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A Mir tó

  A „koronákat” kisrepülő fedélzetéről is megnézhetjük, nem 
mindennapi látványban lesz részünk. A Mir tavat övező dombok 
egyikén egy kilátópontra is felsétálhatunk a sziklaszirt tetejére, 
ahonnan rácsodálkozhatunk a nyílt tengerre. 

  A Kornati Nemzeti Park páratlan élővilággal büszkélkedik: a 
szigetvilág 537 növényfaj, 226 algafaj és 160 féle hal otthona.

  A szigetek nagyrésze lakatlan, a civilizáció nyomaira apró 
tengeröblökben megbújó halászfalvakban bukkanhatunk. A helyiek 
halászatból és pásztorkodásból élnek. 

  Az első telepesek az illírek voltak – ez az ókori nép a mai horvát 
tengerpart északi és középső részét Isztriától a Krka folyóig uralták. 
Az egyik illír törzsről, a delmatákról (dalmatákról) kapta mai nevét a 
terület: Dalmácia. 

  A Kornat sziget már az ókorban is fontos kereskedelmi 
csomópontnak és hajózási útvonalnak számított. Az itt lakók –akkori 
mércével mérve – modern technikákkal a hajózás és halászat 
mestereinek számítottak. Érdekesség, hogy egy monda szerint innen 
származik a tintahalfogás módszere is, amit a mai napig űznek a 
helyiek: a legendák tanúsága szerint a kornati halászok lámpával 
világították meg a tengert, hogy előcsalogassák  a tintahalakat majd 
egy hosszú „dárdával” ejtették el a fényre előbújó zsákmányt.

Néhány praktikus tanács a 
hajóúton résztvevőknek

a nyári meleg ellenére érdemes 
pulóvert is hozni, mert a nyílt 
tengeren kora délelőtt kissé hűvös 
lehet (főleg kora nyáron és 
szeptemberben)

érkezéskor érdemes a hajó felső 
részén helyet foglalni

ne felejtsetek el naptejet hozni, 
mert a hajón nagyobb a napégés 
veszélye. A tengerszemnél jól 
jöhet törölköző/polifoam és 
fürdőcipő is

Parkolás Zadarban a kirándulás 
ideje alatt: 23000 Zadar, Ravnice 
utca 1. szám. A parkoló udvarra a 
sorompón áthaladáskor 
mágneskártyával léphetünk be. A 
parkolási díjat kilépéskor fizetjük 
készpénzben a sorompó melletti 
pénztárban, így már nem 
szükséges aprópénzt előkészíteni 
a fizetőautomatákba.

A  érdekessége, tengerszem
hogy sótartalma jóval 

magasabb a tengernél, szinte 
lebeghetünk a vízfelszínen. A 
vízhőmérséklet már nyáron is 

kellemes, fürödni is lehet a 
kirándulás során.
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Dalmácia legszebb szigetvilága a 
Világörökség része

  Vir sziget környékén 4 nemzeti park 
található, egy közülük az Adria legszebb 
részét foglalja magába: a neve Kornati 
szigetvilág.
  
  Több mint 100 sziget található a 
nemzeti park területén. A parknak 
nagyon kevés állandó lakója van, csak 
néhány halászfalut lehet felfedezni 
kikötővel ahol a vitorlások húzódnak 
fedezékbe.

  A nemzeti park élővilága egyedülálló 
Horvátországban: védett algafajok, 
korall, védett madarak fészkelőhelye is 
megtalálható itt és a korai civilizáció 
nyomait is  felfedezték ami azt mutatja, 
hogy évszázadokkal a horvátok előtt is 
letelepedtek ezen a környéken.

  Reggel 8:30-kor indulunk Zadar 
óvárosi kikötőjéből. A Zadarral 
szemközti szigeteket elhagyva érdemes 
a tengert kémlelni mert gyakran 
bukkannak fel delfinek a nyílt tengeren.  

A hajókirándulás 
részletei:

 - indulás Zadar óvárosi 
kikötőjéból reggel 8 óra 
30 perckor, érkezés 18 
óra körül

- úticélunk egy 
tengerszem, melynek 
érdekessége extrém 
magas sótartalma. Vize a 
tengernél melegebb, 
kora nyáron is lehet 
benne fürödni
 
 - a hajó Zadarból indul 
és ide is érkezik. 
Kirándulás után érdemes 
megnézni az óvárost

 - a hajón kétszeri 
étkezést biztosítanak 
(tízórai, ebéd hallal vagy 
csirkehússal) korlátlan 
ásványvíz fogyasztással

Látnivalók a kiránduláson:

  A  hajó a nemzeti park 
északnyugati részén halad, kimegy 
a nyílt tengerre majd körülbelül 2 
órára megállunk egy védett 
öbölben ahonnan pár perc alatt 
elsétálhatunk a tengerszemhez 
ami híres filmek forgatás helyszíne 
is volt. Érdekessége, hogy sós a 
vize annak ellenére hogy nincs 
közvetlen összeköttetésben a 
tengerrel. Sótartalma és 
hőmérséklete magasabb a 
tengerénél, ezért szinte 
lebeghetünk a víz tetején és kora 
nyáron is kellemes benne fürödni. 

  Felsétálhatunk a dombtetőre, 
ahonnan lélegzetelállító látvány 
fogad majd minket: 70 méter 
magas, szinte függőleges sziklafal 
tetején találjuk magunkat. Pihenő 
idő után ebéd a hajón, majd  18 
óra körül érkezünk vissza Zadarba.

Szigetvilág  környékénZadar

A Zadar környékén található 
több, mint 100 kisebb nagyobb sziget 
a Földközi-tenger legtagoltabb része
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