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Park Narodowy Kornati
plener fotograficzny

Transport

Anna Benicewicz-Miazga
Chorwacji reklamować nie trzeba - słynie
z cudownego wybrzeża, krystalicznie czystej
wody, ciepłego klimatu, bogactwa atrakcji dla
turystów i wielu parków narodowych, które
warto zwiedzić. Jednym z nich jest NP Kornati.
Park ten rozciąga się na przestrzeni 300 km2
z około 140 małymi i dużymi wyspami. Całkowita
powierzchnia lądu wynosi 69 km2. Kornaty są
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znajdujące się na szeregu wysp należących
do
Kornatów
Dolnych.
Od
dawnych
czasów klify nazywane są koronami i stąd
najprawdobodobniej pochodzi nazwa Kornaty.
Najwyższe klify znajdują się na wyspie
Klobučar (80 m), Mana (65 m) i Rašip Veli (64
m). Podmorskie części tych klifów sięgają aż
do 100 m głębokości. Dodatkowymi atrakcjami
jest krystalicznie czysta woda, pełna zwierząt
morskich, co przyciąga rzesze płetwonurków.

najbardziej zagęszczonym archipelagiem na
Morzu Śródziemnym, podzielonym na 2 grupy:
Kornaty Dolne i Kornaty Górne. 89 ze 152 wysp
Kornatów ze względu na wyjątkowe piękno
i bogactwo flory i fauny ogłoszono w 1980 roku
parkiem narodowym.
Wielką atrakcją dla wycieczek są klify

Na wyspy można dostać się własną łodzią,
lub wykupić rejs - wycieczkę całodniową.
Własna łódź jest o tyle lepszym środkiem
transportu, iż można popłynąć w każdy zakątek
archipelagu. Ma to duże znaczenie, jeśli
chcemy robić zdjęcia. Pozwala nam to wybrać
porę dnia i dogodne nasłonecznienie.
Jeśłi nie dysponujemy łodzią, własną lub
wynajętą, można wykupić rejs. Naganiaczy
sprzedający wycieczki na Kornaty jest
mnóstwo w każdym porcie Dalmacji. Należy

Klify
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Port na Dugim Otoku
dobrze zapoznać się z ich ofertą, ceny jak i oferowane atrakcjie mogą się sporo różnić od siebie.
Najtańsze rejsy są z Zadaru i okolicznych wysp. Najlepiej płynąć z południa, gdyż po drodze
przepływa się przez cały park.
Rejsy te obejmują zwiedzanie z pokładu licznych wysepek, oglądanie klifów i krótką wycieczkę
na otwarte morze. Przystanek na Dugim Otoku to 3 godziny wolnego czasu, który można spędzić na
zwiedzaniu wyspy, szczególnie klifów,
zwiedzanie (i kąpiel) słonego jeziora
w centrum wyspy czy odpoczynek
w jednej z konob (knajpek). Potem
następuje powrót do portu, z którego
rozpoczęła się wycieczka.

napoje w ilości dowolnej gratis.
Płyniemy mijając liczne wysepki i skałki.
Większośc z nich nie posiada rośliności poza
nielicznymi krzaczkami. Wysepki te prezentują
się niezwykle „z lotu ptaka”, szkoda że loty
samolotem nie są tak popularne jak rejsy
łodziami.

Statek nasz kluczy pomiędzy wyspami,
mijamy liczne latarnie morskie, skały są na
wyciągnięcie dłoni i gromady mew. Blisko
wysepek widać dno, a w czystej turkusowej
wodzie roi się od ryb. Współuczestnicy
rejsu pobijają rekord braku zainteresowania
widokami i rekord częstotliwości korzystania
z toalety. Znamy na pamięć szlagiery Elvisa,

Rejs
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Rejs rozpoczyna się wcześnie
rano. Wsiadamy do łodzi pełnej ludzi,
załoga wita nas rakiją. Dwa pokłady
do wyboru, o 10.00 rozdają kanapki,
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gdyż kapitan posiada
tylko jedną płytę (w kółko
odtwarzaną przez radiowęzeł).
Płyniemy pod klify, a następnie do
portu na Dugim Otoku.
Docieramy do niego
o 13.00. Tuż po wyjściu
ze statku wszystkich
zaskakuje stado osłów,
które swobodnie leniwym
krokiem krąży po wyspie.
Są one przyzwyczajone
do turystów, proszą
o jedzenie, bez skrępowania
gmerają
pyskami
w
torbach
przyjezdnych i pozują do zdjęć.Wszyscy kierują się do słonego jeziora na wyspie, w którym
zażywają kąpieli. My po szybkim schłodzeniu się idziemy oglądać klify i resztę wyspy. Szkoda
nam czasu aby kąpać się, kiedy na miejscu jest tyle atrakcji. Poza tym wykąpać się w ciepłej
i czystej wodzie można w Chorwacji w zasadzie wszędzie...

Fotografowanie
Kornaty to raj na plener fotograficzny.
Zachęcam każdego, kto wybiera się na urlop do
Chorwacji, aby odwiedził ten Park Narodowy.
Najlepiej było by się wybrać na nie własnym
środkiem transportu morskiego i bez ograniczeń
wybierać do zdjęć czas i porę dnia. Zazwyczaj
wycieczki te odbywają się koło południa,
gdy słońce jest najbardziej intensywne i jest
ustawione najmniej korzystnie w stosunku do
fotografowanych obiektów. Chorwacja to kraj,
w którym ciągle świeci słońce i bardzo rzadko
na niebie pojawiają się chmury. To sprawia, że
fotografowanie nieba czasami staje się trudne
i jest po prostu nudne.
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Komercyjny rejs statkiem pozwala jednak
na wykonanie wielu ciekawych zdjęć, postój
na wyspie to czas na realizacje pleneru
o ile zrezygnujemy z kąpieli w jeziorze.
Doskonale wychodzą klify fotografowane od
góry. Bardzo malowniczym obiektem są statki
wycieczkowe i łodzie, których jest tutaj bez
liku. Niezapomnianym przeżyciem może być
sesja z osłem lub spacer po skałkach i szukanie
jaszczurek.

Problemem może
być
wspomniane
wcześniej
naświetlenie. Sceneria aż
prosi się o sesję
z długimi czasami
naświetlania
wody,
wykorzystaniem świtu
lub zachodów słońca.
Na
pewno
przyda
się
filtr
szary, polaryzacyjny
i
szary połówkowy.
Niezastąpiona będzie
mocna
torba
na
aparat, ściereczka do
obiektywu i gruszka
do usuwania pyłków
z matrycy, o ile
planujemy
zmiany
obiektywów.
W
suchym
i wietrznym klimacie
wysp
jest
ona
niezbędna.
Warto
zabrać wszelkie osłony
przeciwsłoneczne.
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