Villa Dobra
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SZIGETVILÁG Zadar környékén
ÜDVÖZÖLJÜK AZ ARBIANA FEDÉLZETÉN

A Kornati Szigetvilág és a Telascica Természetvédelmi terület a Földközi-tenger
legtagoltabb része - mintegy 320 négyzetkilométeren terül el és körülbelül 150
sziget alkotja – pontos számot azért nehéz mondani, mert egyik másik sziget
olyan pici hogy szinte csak zátony. A partvonal hossza meghaladja a 300
kilométert. A szigetek partvonala tagolt, számtalan rejtett öböl (Garma) alakult
ki a tenger munkája és a geológiai mozgások eredményeképpen. 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 szigetek nyugati, nyílt tenger felőli oldalát az állandó hullámzás, a tektonikai
mozgások és a természeti erők alakították. A szigetek nyílt tenger felőli oldalán
látványos, magas és szinte függőleges sziklafalakat láthatunk. A sziklafalakat a
helyiek horvátul kruna-nak azaz koronának nevezik - innen származik a név:
Kornati, azaz Koronás Szigetek. A legmagasabb „korona” – azaz a legmagasabb
szikla 82 méterre nyúlik a tenger szintje felé. A szinte függőleges sziklafalakat a
tengerszemtől rövid sétára közelről is meg lehet látogatni, ahol remek kilátás
nyílik a nyílt tengerre is.
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. A szigetek – a két legnagyobbat
leszámítva – átlagos mérete mindössze 0,16 négyzetkilométer.
Nagyrészt lakatlan, elhagyatott szigetek – a civilizációt itt csak apró halászfalvak
jelentik, amelyek a tagolt partok mentén, szélvédett rejtett tengeröblökben
jöttek létre. A helyiek halászatból és pásztorkodásból élnek.
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.
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LÁTNIVALÓK ÉS ÚTIKALAUZ

Zadar óvárosi kikötőjéből kihajózva Ugljan sziget felé vesszük az irányt. A
köztes tengerszorost Zadari csatornának nevezik. Ugljan sziget egyik
legnagyobb települése Preko, Kali és Kukljica. Utóbbi egy hangulatos kis
halászfalu ahol hazafelé 1 órára megállunk majd. Ugljan előtt egy apró kis
szigetet láthatunk melynek neve Osljak.
Körülbelül háromnegyed óra múlva áthajózunk a Zdrelacki híd alatt, amely
az Ugljan és Pasman szigeteket köti össze. Ugljan tőlünk jobbra, míg Pasman
tőlünk balra található. A kis templom jobbra pedig Gospa od Sniga, vagyis a
'a hó asszonya', amelyet kedves legenda övez. Kétszáz évvel ezelőtt hó esett
ezen a helyen augusztusban! A helyiek azt hitték, csoda történt és ennek
tiszteletére emelték ezt a templomot.
A templom közvetlenül a Mala Proversa nevű szorosnál található jobb
oldalon. A szoros tulajdonképpen a Szigetvilág kapuja. Jobb oldalt láthatják a
Dugi-Otok-ot (hosszú sziget) és a Telascica Nemzeti Parkot, míg balra a
Kornat szigetet, mely a Kornati-szigetvilág legnagyobb szigete.
A „koronák”, sziklák mintegy 100 méter magasak, a legmagasabb neve
Grbascak, amely 166 méter magas. Néhány száz évvel ezelőtt egy hatalmas
tűz ütött ki rajta, amely 40 napig égett. A tűzben minden fa megsemmisültt,
ezért a sziklák vörös, vagy 'ördög sziklák' néven is ismeretesek.
A két terület; a Kornati és Telascica közötti látványos különbség a szigeteket
borító növényvilág. Kornati Nemzeti Park területén sajátos mikroklíma
uralkodik meglehetősen kevés csapadékkal, így a nemzeti park szigetei
feltűnően kopárak. A Telascica természetvédelmi területen pedig éppen a
gazdag növényvilág lesz feltűnő. A „szegényes” élővilág azonban csak látszat,
hiszen a tagolt, sziklás, zátonyos terület kitűnő élőhelye számtalan növényés állatfajnak, koralloknak, algáknak, védett madaraknak. Az ember által
megközelíthetetlen, magas sziklafalak védett fészkelőhelyet és biztonságos
életteret biztosítanak védett madárfajoknak, állatoknak.

Érdekesség, hogy ehhez hasonló változatos élővilágot a Nin-i partszakasz
melletti sólepárló területén is találhatunk, ahol Horvátország 400 védett
állatfaja közül több mint 200 él, részben a mikroklímának, részben pedig a
tápanyagban nagyon gazdag talajnak (az egész sólepárló területét és a
Ninska Laguna, a homokos partszakasz egy részét is gyógyhatású iszap
borítja, amit már a római kor óta ismernek az emberek.
A Mala Proversa szorost elhagyva hamarosan kifutunk a nyílt tengerre, mely
ezen a részen 120 km széles. Nyugati irányban, messze a horizont mögött
már az olasz partok vannak. Olaszországban Ancona városát közvetlen
kompjárat köti össze Zadarral.
Balra láthaják Sestrice (nővérek) szigetét a világítótoronnyal, amely egyike
Európa legszebb világítótornyainak. Jobbra egy kis templom, mely a Kornatiszigetvilág legkisebb szigetén áll. Csupán 1-2 méter magas és alakja miatt
'Pijatic', azaz 'tál' névre keresztelték.
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Fél 12 körül megérkezünk Telascica-ba. Itt megmártózhatnak a tengerben,
úszhatnak a sós-tóban, amely Önöktől balra található. 2 étterem is van itt
jobbra, amelyek között egy út halad felfelé a nagy sziklákhoz, amit a hajóról
is láttunk. A dohányzás mindenhol tilos! Úgy a tó környékén, mint az
erdőben, stb., ezt kérjük szigorúan tartsák és tarttassák be! Dohányozni csak
a kijelölt helyen, vagyis az éttermekben és a hajón lehet!
Az ebédet itt a hajón szolgálják fel, kiszálláskor a kísérők tájékoztatják
Önöket mikorra érjenek vissza a hajóhoz
HASZNOS INFORMÁCIÓK

Parkolás Zadarban a Kornati kirándulás ideje alatt
Ingyenes parkolás: az óvárosától gyalog 10 percre a Ravnice 1. szám alatt
található 2 kuna/óra díjas szabadtéri parkoló. Ugyanezt a címet érdemes beütni
GPS-be, és a körforgalomnál ami előtt le lehet fordulni jobbra (a tábla is jelzi a
parkolót) a Ravnice utcába tovább kell hajtani és jobbra kanyarodni a parkolóba
ami ingyenes, de nyáron lehet hogy telített. A ﬁzetős parkolóban érmés
automaták üzemelnek, érdemes előre aprópénzt váltani Érdemes lehet a nyári
melegben a belvárosi City Galeria nevű bevásárlóközpont mélygarázsát
választani. Itt az első óra ingyenes.
QR navi kód az ingyenes zadari parkolóhoz és a City Galeria mélygarázshoz:

Az Arbiana hajó az óvárost az új városrésszel összekötő gyalogos
híd óváros felőli végétől indul
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TOVÁBBI TIPPEK, ÖTLETEK
Városnézés Zadarban
Kornati Kirándulás után sétáljon egyet Zadarban, látogassa meg az ezeréves
óváros legszebb látnivalóit: A Tengeri Orgonát a félsziget nyugati végében és
a Nap Üdvözlését ami a Naprendszert szimbolizálja és este, sötétedés után
színes fényjátékban úszik. Érdemes felsétálni a Szent Donát Templom melletti
harangtoronyba is (15 kuna/fő a belépő) ami 43 méteres magasságával az
óváros legmagasabb épülete így páratlan kilátás nyílik a tetejéről az óvárosra
és a Zadar környéki horvát szigetekre is. Naplemente nézésre is remek
helyszín akárcsak a Tengeri Orgona.
Zadarban másfél órás szervezett városnézésre is van lehetőség akár magyar
nyelvű idegenvezető kíséretében is (előre egyeztetés szükséges)
Sétahajózás Zadar óvárosi félszigete körül és naplemente nézés
sétahajóról
"Zadarban szebb a naplemente, mint bárhol a világon"
Alfred Hitchkcock legendás mondata ami zadari nyaralása idején hangzott el,
amikor a néhai Zagreb Hotel teraszáról csodálta a naplementét. Ezt a
csodaszép élményt szeretnénk megosztani vendégeinkkel egy esti
sétahajózással egybekötve. Hajózzuk körül az óvárost és gyönyörködjünk egy
felejthetetlen mediterrán naplementében. A túra időtartama kb. 1 óra

Jó szórakozást kívánunk!

