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REGIONALNA GEOGRAFIJA KORNATOV
Izvleček: Kornati so skupina otokov, katera se nahaja na območju severne Dalmacije na
Hrvaškem. To je območje številnih posebnosti, tako v naravnogeografskem, kakor tudi v
družbenogeografskem pomenu. Kornati se danes delijo na tri dele: narodni park Kornati,
naravni park Telašćica ter otoka Žut in Sit z njima pripadajočimi otočki in čermi. Celotno
območje je bilo že leta 1967 zavarovano z Odločbo o razglasitvi rezervata naravnih predelov.
V diplomskem delu opisujem številne spremembe, nastale od leta 1967 in razloge, zakaj je do
njih prišlo. Namen diplomskega dela je predstaviti območje Kornatov v njegovi celotni
geografski podobi.
Zato so v diplomskem delu predstavljene vzročno-posledične povezave med naravno in
družbenogeografskimi značilnostmi, glede na spremembe, ki so se zgodile v zadnjih
desetletjih na območju Kornatov. V diplomskem delu je narejena tudi SWAT analiza, katere
cilj je bil zbrati vse današnje značilnosti in probleme proučevanega območja ter iz tega
poskusiti napovedati možnosti razvoja območja Kornatov v prihodnosti.
Ključne besede: Kornati, narodni park, Telašćica, regionalna geografija

REGIONAL GEOGRAPHY OF KORNATI AREA
Abstract: The Kornati are a group of islands situated in the northern Dalmatia, in Croatia.
The Kornati are the area of many particularities in the natural geographic and sociogeographic elements.
Today, they are divided in to three parts: National park Kornati, Nature park Telašćica and the
islands of Žut and Sit with the adjacent islands and reefs that surround them. The whole area
was protected in 1967 by the Decision about protection of natural reservat areas. In my
graduate thesis there is a description and explanation of many changes which have occurred
from the year 1967. The intention of the graduate thesis is to present the Kornati area in a way
of a comprehensive geographic presentation. That is the reason why in the graduate thesis I´ve
presented a connection of causes and consequences, between the natural and social elements
of the Kornati area, reviewing the changes which have been going on in studied area over a
couple of last decades. I have made a SWAT analysis as well, to present the recent
characteristics and problems of the Kornati area, on that bases I tried to predict possible
development of the studied area in the future.
Key words: Kornati, National park, Telašćica, regional geography
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1. Uvod
Pri diplomskem delu sem obravnavala območje Kornatov v severni Dalmaciji na
hrvaškem delu Jadranskega morja.
Obravnavano območje se ne sklada v popolnosti z mejami narodnega parka, kajti zraven sem
zajela še južni del Dugega otoka, otoke Žut in Sit. Razlog za to je v tem, da sem meje
območja določila po geomorfoloških kriterijih in po upravnih mejah, iz leta 1967, ko je
območje prvič bilo zavarovano.
Namen diplomskega dela je detajlno preučiti in raziskati naravno in družbenogeografske
značilnosti tega območja - predstaviti otočje v njegovi celotni geografski podobi.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti vzročno-posledične povezave med naravnogeografskimi in
družbenogeografskimi dejavniki na tem območju.
Metodologija je temeljila na terenskemu delu in proučevanju obstoječe strokovne literature.
Poskušala sem pojasniti geološki razvoj, geomorfološke oblike in procese, ki so vplivali na
današnjo izoblikovanost tega območja.
Podrobneje sem se ukvarjala z geomorfološkimi oblikami, velikimi kot je jezero Mir, s
»polji« na otoku Kornatu, s podorom Vela ploća na otoku Kornatu in s podvodnimi jamami
kot tudi drobnimi korozijskimi oblikami.
Z vidika družbene geografije sem proučila zgodovino poselitve ter proučila vplive človeka na
izgled današnje pokrajine, še posebej na spreminjanje rabe tal.
Razen poselitve sem se osredotočila še na turizem na tem območju, ki je danes
najpomembnejša dejavnost Kornatov.
Poskusila sem razložiti tudi spreminjanje družbe in njenega delovanja zaradi vplivov turizma.
Že na začetku sem si postavila dve hipotezi.
Prva je, da so bili bistveni pri razvoju tega območja naravni dejavniki.
Druga, da so na proces spreminjanja in razvoja območja enakomerno vplivale tako naravne
značilnosti, kakor tudi človek.
Nazadnje sem iz celotne analize povlekla zaključke in poskusila napovedati razvoj tega
območja v prihodnosti.
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2. Pregled dosedanjega proučevanja
V dosedanjem proučevanju Kornatov je literatura poljudnega značaja in v veliki meri
skoncentrirana le na posebnosti Narodnega parka in razvoj turizma. Le peščica strokovnih
člankov se je ukvarjala z geološkimi in geomorfološkimi značilnostmi na otočju. Prvo
strokovno gradivo z naslovom Geologija Kornatskog otočja je že leta 1959 napisal priznani
geolog P. Mamužić (1959), za potrebe firme INA - Naftaplin, kateri je bilo v interesu proučiti
geološko zgradbo Kornatov ter možnosti za najdišča nafte na tem območju. Geološka zgradba
Kornatov je bila proučevana na podlagi štirih vrtin, zato imamo danes kakovostne podatke o
debelini kamnin. 14 let pozneje, leta 1973 sta avtorja P. Mamužić in D. Nedela-Devide
izdelala glavni vir geoloških podatkov za širše območje Kornatov - geološko karto v merilu
1: 100.000, list Biograd (1973) in tolmač geološke karte za list Biograd (Mamužić, P.,
Nedela-Devide, 1973). Vse do danes sta to ostala najpomembnejša vira za proučevanje
geološke zgradbe Kornatov. Tari-Kovačić je leta 1997 objavila članek z naslovom The
development of eocene platform carbonates from wells in the middle adriatic off-shore area, v
katerem je, na podlagi Mamužićevih podatkov o vrtinah na Kornatih iz leta 1959, še enkrat
proučevala geološko zgradbo Kornatov. Avtorica je proučevala območje celotne vzhodne
obale Jadrana ter poskušala uvesti novo gledanje na razvoj Kornatov in celotne vzhodne obale
Jadranskega morja, z velikim poudarkom na tektoniki Jadrana. Zaradi nedorečenosti, dokaj
velikih razlik v razlagi geološke zgradbe Kornatov in pretiranih tektonskih teorij o nastanku
kornatskih klifov (zaradi mej med tektonskimi ploščami), sem se v tem diplomskem delu bolj
osredotočila na razlago geologije Kornatov na podlagi tolmača geološke karte avtorja P.
Mamužića (1973). M. Markulin je leta 1994 v svoji magistrski nalogi z naslovom Dubinsko
geološka građa središnjeg dijela Kornatskog područja dodatno in dokaj uspešno razložil
geološko sestavo prav za Kornatsko območje.
O mikrotektoniki v Jadranu je J. Jakšić leta 1994 izdal članek z naslovom Geološke i
geomorfološke značajke srednjojadranskega praga.
Z večjimi geomorfološkimi oblikami sta se ukvarjala A. Kranjc (1986) in V. Jelaska (2004),
ki sta proučevala podor Vela ploća na otoku Kornatu, vendar se njuni mnenji o vzroku in času
nastanka podora ne ujemata.
V. Jelaska(2004) se je ukvarjal tudi s »polji« na otoku Kornat. Analizo prsti v »poljih« na
otoku Kornatu je naredil leta 1959 tudi P. Mamužić, v svojem že omenjenem delu Geologija
Kornatskog otočja, nastalim za potrebe firme INA - Naftaplin. Že takrat je avtor v analizirani
prsti ugotovil zelo velik delež kremenice - SiO2 (čez 70 %).
Drobne kraške oblike na območju Kornatov je opisala skupina avtorjev Perica, Marjanac,
Aničić, Mrak in Juračić ( 2004), medtem ko je njihov nastanek ter sodelovanje večih procesov
hkrati že mnogo prej, leta 1937 opisal Rubić.
Speleološke objekte na območju Kornatov je zbral B. Sket (1986) na podlagi zapiskov bratov
Čepelak, ki so v obdobju od 1967-1974 zbrali skoraj vse do sedaj znane podatke o takšnih
objektih.
Najmanj so do zdaj obravnavane klimatske značilnosti Kornatov. Edino klimatsko gradivo
narejeno prav za območje Kornatov je članek v obliki poročila s simpozija avtorjev Branke in
Ivana Penzarja iz leta 1995 z naslovom Kornatsko področje s meteorološkog stanovišta. V
njem so objavljeni osnovni klimatski podatki za edino meteorološko postajo na območju
Kornatov - Vela Sestrica na otoku Tajer. Prispevek z istega simpozija sta naredila še avtorja
Višnjica in Marko Vučetić (1995), ko sta objavila članek z naslovom Klimatske prilike na
širem području Kornata značajne za poljodjelstvo. Avtorja nista proučevala samo območja
Kornatov, ampak tudi širše območje glede na najbližje meteorološke postaje. Na podlagi
prostorskih interpolacij sta določila pomembne klimatske značilnosti za gojenje različnih
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poljščin. V mojem diplomskem delu je bil to moj glavni vir podatkov za karakteristične
sezonske vetrove, ki pihajo na območju Kornatov.
Avtorja Z. Bićanić in T. Baković (1999) sta objavila članek z naslovom Prilog poznavanju
fizičko-oceanografskih svojstava mora u području Južni Kornati - otok Žirje. Čeprav se
avtorja nista osredotočila izključno na kornatsko območje, sta z meritvami, opravljenimi med
leti 1982-1987, prispevala pomembne informacije o temperaturi, slanosti in gostoti morske
vode na karakterističnih globinah morja - 50, 100 in 200 metrov.
Rastlinske in živalske posebnosti je opisal Ružanović (2004), čeprav z opombo, da je veliko
več vrst, ki jih še ne poznamo. S floro in njeno inventarizacijo so se ukvarjali A. Ercegović
(1995), A. Špan (2006) in B. Antolić (1992), s podvodnim rastlinskim in živalskim svetom pa
J. Belamarić (1990), katera opaža, da se je populacija rib na območju Kornatov v letih 1980
do 1990 zelo zmanjšala zaradi prekomernega izlova. Čeprav je literature na temo
inventarizacije flore in favne na Kornatih dokaj veliko, je veliko aktualnih tem, ki bi jih bilo
treba obravnavati, neproučenih. Npr. kako nove invazivne vrste vplivajo na avtohtono
populacijo podvodnih rastlin ali npr. kakšen je vpliv marine na Vela Panituli na kopenske in
podvodne rastlinske in živalske vrste.
Z družbenogeografskimi značilnostmi so se ukvarjali številni avtorji, čeprav je največji
poznavalec (in največkrat citirani avtor) razvoja in sprememb lastniških odnosov za območje
Kornatov A.-R. Filipi. On je že leta 1974 izdal knjigo Kornati, prevedeno v 4 tuje jezike in je
do danes ostala eden najboljših virov informacij o Kornatih. Podobno gradivo, samo
novejšega datuma, sta knjiga izdana leta 1998 z naslovom Nacionalni park Kornati avtorja M.
Friganovića (1975) ter doktorska disertacija z naslovom Kornatski otoci, razvoj krajolika,
gospodarsko iskorištavanje i (ne)naseljenost, avtorja S. Kulušića (1997).
S turizmom na Kornatih se je ukvarjala cela plejada avtorjev. S. Kulušić (1997) že v svoji
zgoraj omenjeni doktorski disertaciji, potem pa še v delu z naslovom Knjiga o Kornatima
(2006), V. Skračić (2002) in številni drugi. Kljub temu ostaja tema o turizmu na Kornatih
zaradi intenzivnih sprememb, ki se v zadnjih letih dogajajo na tem območju, še vedno odprta.
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3. Geografske značilnosti Kornatov
Kornati je ime za skupino otokov na območju Republike Hrvaške, ki se nahajajo med
šibeniškim in zadrskim otočjem.
Glede na regionalizacijo Hrvaške, prikazano na sliki 1, spada proučevano območje v Južno
hrvatsko primorje (Dalmacija).
Slika 1: Regionalizacija Hrvaške.

Vir: Friganović, 1975, str. 9
Južno hrvatsko primorje ali Dalmacija se po Friganoviću (1975) deli na tri dele, kot je vidno
na sliki 2.
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Slika 2: Členitev regije Južno hrvatsko primorje.

Vir: Friganović, 1975, str. 95

Dopolnila: Maja Abramović

Iz slike 2 je prav tako razvidno, da se severna Dalmacija deli na zadrsko in šibeniško regijo.
Meja med njima gre skozi moje proučevano območje in ga deli na dva dela - na Naravni park
Telašćica in Narodni park Kornati.
Kornati so najbolj členovita otoška skupina v Sredozemskem morju in obsegajo 147 otokov,
otočkov in čeri s skupno površino okoli 6. 900 ha (skupaj z morjem 30.000 ha). Ime so dobili
po največjem otoku, imenovanem Kornat (Kulušić, 1997).
Danes so Kornati uradno razdeljeni na tri dele: Narodni park Kornati, Naravni park Telaščica
in preostali del otokov, čeri in morja.
Narodni park leži med 15° 13´ 5´´ (Sestrice) in 15° 31´ 7´´ (Skrižanj) severne geografske
širine in med 43° 56´ 8´´ (Balabra) in 43° 40´ 5´´ (Puh gornji) vzhodne geografske dolžine.
Prvič so Kornate zavarovali z Odločbo o razglasitvi rezervata naravnih predelov leta 1967. Ta
odločba je zaščitila samo kopni del, ne pa tudi morja in posameznih živalskih in rastlinskih
vrst . (Filipi, 1974) Po priporočilu druge svetovne konference o narodnih parkih leta 1972 so
se začele priprave na razglasitev narodnega parka. (Smrekar, 2001)
Narodni park Kornati je 24.07.1980 na površini 26.200 ha razglasil hrvaški Sabor in je
zavzemal spodnje Kornate (današnje območje narodnega parka) in JV del Dugega otoka
(današnje območje naravnega parka Telašćica).
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Takratni Narodni park Kornati je bil tako razdeljen med dve občini - zadrsko in šibeniško.
Meja je potekala po kanalu Mala Proversa, kjer danes poteka meja med Zadrsko in ŠibeniškoKninsko županijo. (Nacionalni park Kornati, 2009)
Že naslednje leto so se začeli spori med upravama teh dveh občin zaradi različnih pogledov na
upravljanje in razvoj narodnega parka v prihodnosti. Zato je bil leta 1988 sprejet Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o Narodnemu parku Kornati, kar je imelo za posledico
zmanjšanje Narodnega parka Kornati, ki je ostal pod šibeniško upravo in ustanovitev
naravnega parka Telašćica, ki je prešel pod upravo zadrske občine. (Nacionalni park Kornati,
2009)
Meje svojega območja sem določevala na podlagi geomorfoloških in naravnih posebnosti ki
so bile zavarovane že leta 1967. Nadaljnje spremembe, so pripeljale do delitve tega območja,
zaradi nesoglasij med upravitelji kaj nima nobene zveze z naravnimi in geomorfološkimi
posebnostmi tega območja, na podlagi česar je to območje bilo razglašeno kot znamenitost.
Lahko pa vpliva v prihodnosti na izgled in značilnosti tega območja, kar bom v nadaljevanju
bolj podrobno obravnavala.
V današnjem narodnem parku Kornati so otoki razvrščeni v dinarski smeri (SZ−JV) in so
razporejeni v štiri otoške nize, medsebojno ločene s tremi kanali: Sitskim, Žutskim in
Kornatskim kanalom.
Območje meri 132 km v dolžino in okoli 35 km v širino. Dolžina obalne črte je 238 km.
Najvišja točka je vrh Metlina z 237 m na otoku Kornatu, največja globina pa je 132 m pri
otoku Purara. (Filipi, 1974)
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Slika 3: Karta Kornatov.

Vir: Pomorska karta Hrvatske – list Biograd, 1998
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Delijo se na zgornje in spodnje Kornate in razen skrajnega vzhodnega in zahodnega dela so
definirani z izobato 60 metrov. (Kulušić, 1997)
Na sliki se dobro vidi z zeleno barvo obkrožen del znotraj narodnega parka. Ta del je območje
posebne zaščite narave. To so otoki Purara, čeri Volić in Klint ter 500-metrski pas okoli njih.
Ta del narave je prepuščen samo naravnemu delovanju in obiskovalcem dostop ali kakršne
koli druge dejavnosti niso dovoljene. (Narodni park Kornati, 2009)
Slika 4: Otok Purara.

Vir: Nacionalni park Kornati, 2009
Čeprav je to posebno zaščiteno območje v zasebni lasti, jih lastniki ne smejo obiskovati, niti
pripeljati živali ali na kakršen koli način vplivati na naravni razvoj tega območja (Filipi,
1974).
V tem delu narodnega parka se zelo dobro vidi, kako se vegetacija zelo hitro obnavlja in kako
je zelen, glede na ostale otoke v okolici. To nam dokazuje, kako velik vpliv so imeli ljudje na
izgled kornatskih otokov.
Kornati so bili skozi zgodovino različno poimenovani. Za veliko zapisov celo ni povsem
jasno, ali se ime nanaša na Kornate ali na kakšne druge otoke. Kot Ikornati so bili
poimenovani leta 950, Grebeno, Toreta (1294), Incornata, Corona, Coronata, Insula Sanctae
Mariae (vsi 1311), Stomorin (1515), Trtuša (1640), Opat (1705), Krunarski otoci (1900) in
tako naprej. (Filipi, 1974, str. 20)
Na koncu so postali in ostali Kornati, a kot odgovor na vsa imena, ki so jih imeli v zgodovini,
jih kot izvedenko od imena Krunarski otoci, imenujejo še Okrunjeni otoci.
Za časa Beneške republike je prišlo še do zelo pomembnega dogodka, in to je prva pisana
omemba imena otočja. Na karti beneškega kartografa Petra Vesconija iz leta 1318 se območje
Kornatov prvič omenja kot Encoronata. (Juran, 2004, str. 13)
Od 14. stoletja naprej se Kornati na kartah imenujejo Insula Sanctae Mariae, po cerkvi Sv.
Marije na otoku Kornat pri polju Tarac. (Friganović, 1998; Juran, 2004)
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Zaradi nestalne naseljenosti in pogostih menjavanj lastnikov imajo Kornati danes trikrat večje
število različnih imen kot znaša skupno število otokov, majhnih otočkov in čeri. (Kulušić,
1997)
Da bi lahko razumeli posebnosti Kornatov, je potrebno pojasniti njihove naravne in
družbenogeografske značilnosti ter najti povezave in bistvene smernice, ki so pripeljale do
današnje stopnje razvoja tega območja.
Preglednica 1: Seznam Kornatskih otokov.
Zap.
št.

Ime otoka
(glede na turistično karto
NP »Kornati«)

Ime otoka na pomorski
karti
(če je različen od imena na
turistični karti)

Površina v
ha

Delež
obdelovalnih
površin na
otoku
(% )

1

Aba V.

Aba Gornja

36.28

−

2

Aba Mala

.

*

−

3

Arapovac

.

1,03

−

4

Baba

.

162,75

4

5

Babina Guzica

.

1,16

−

6

Babuljaš Mali

.

*

−

7

Babuljaš Veli

.

*

−

8

Balabra Mala

.

*

−

9

Balabra Vela

.

15,14

−

10

Balun

.

4,93

−

11

Bikarijca

.

*

−

12

Bisaga Vela

.

1,67

−

13

Bisaga Mala

.

0,38

−

14

Bisaga kod Opata

.

*

−

15

Bisaga kod Vrulja

.

7,93

−

16

Blitvica

.

0,51

−

17

Borovnik

.

2,75

−

18

Božikovac

.

0,90

−

19

Brušnjak

.

15,41

18,6

20

Broskvernjak

.

4,73

−

21

Crnikovac Veli

Šilo Velo

2,13

−

22

Crnikovac Mali

Šilo Malo

1,03

−

23

Dajna Mala

.

*

−

24

Dajna Vela

.

15,46

−

25

Dajnice

.

*

−

26

Desetinjak

.

0,23

−

27

Desetinjak D.

.

0,11

−

28

Desetinjak G.

.

0,12

−

29

Did

.

*

−

30

Dinarić

.

1

−

31

Dinarić Ravni

.

1,85

−

32

Dragunarica M.

.

-

−

33

Dragunarica V.

.

1,64

−

34

Galijolica

.

0,15

−

35

Gangarol

.

30,99

−

36

Garmenjak

Garmenjak Mali

*

−
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37

Garmenjak

Garmenjak Veli

9,62

38
39

−

Glamoć

.

41,75

−

Golić

Bisaga Mala

1,08

−

40

Gominjak

.

24,76

−

41

Grego (Garmenjak M.)

.

3,57

−

42

Gustac

.

28,12

−

43

Gustac

.

2,95

−

44

Gustac

Žutski Gustac

18,25

−

45

Gustac

Gustac Piškerski

29,95

−

46

Hrid

.

*

−

47

Hrid

Hrid Kornatska

*

−

48

Hrid kod Kasele

.

*

−

49

Hrid Vela

.

*

−

50

Hrid Mala

.

*

−

51

Janjčar

Jančar

5,94

−

52

Kalahatin

Hr. Prišnjak

-

−

53

Kalahatin (Hr. Kamicic)

.

0,013

−

54

Kalahatin D.

Hrid Kamičić

0,1

−

55

Kalahatin od Gustaca

Hrid Grislac

0,0022

−

56

Kalahatin od Piškere

Hrid Kamičić

0,008

−

57

Kalahatin od Ropotnice

Hrid Kalafatin

0,0022

−

58

Kamičić Veli

.

*

−

59

Kamičić Mali

.

*

−

60

Kamičić kod Piškera

.

*

−

61

Kamenar

.

*

−

62

Kasela

.

34,19

−

63

Kaselica

.

0,23

−

64

Katina

.

103,75

−

65

Klint kod Purare

.

*

−

66

Kolobučar (Klobučar)

.

9,99

−

67

Koritnjak

.

11,65

−

68

Kornat

.

3 252,53

5,4

69

Krbarić

.

*

−

70

Krpeljina

.

*

−

71

Kurba

Kurba Vela

72

Kurba Mala

73

Lavsa

74
75
76
77

96,3

−

39,99

−

.

165,28

−

Levrnaka

.

181,99

−

Lucmarinjak

.

16,12

−

Lunga

.

61,32

−

Mana

.

39,81

−

78

Maslinjak Mali

.

1,28

−

79

Maslinjak Veli

.

7,17

−

80

Mrtenjak (Mrtovnjak)

.

10,22

−

81

Mrtvac

Mrtovac

5,25

−

82

Obručan Mali

.

0,14

−

83

Obručan Veli

.

9,55

−

84

Okjuč

Oključ

35,81

−

85

Opuh Južnji

Puh Gornji

0,75

−
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86

Opuh Kameni

Kameni Puh

0,068

−

87

Opuh Vodeni

Vodeni Puh

0,97

−

88

Opuh Zmorašnji

Puh

1,32

−

89

Oršjak (Krpejina)

Krpeljina

1,16

−

90

Panitula Mala

.

3,37

−

91

Panitula Vela

.

17,69

−

92

Pelin

.

*

−

93

Pinazelić

.

4,36

−

94

Piškera (Jadra)

.

266,72

0,1

95

Plešćina

.

4,03

−

96

Prduša Mala

.

*

−

97

Prduša

Prduša V.

4,80

−

98

Prišnjak

Prišnjak V.

9,05

−

99

Prišnjak Mali

Prišnjak mali kod Lunge

0,62

−

100

Prišnjak Veli

Prišnjak veli kod Lunge

*

−

101

Purara M. (Hr. Klint)

.

0,17

−

102

Purara V.

Purara

2,46

−

103

Rančić

.

1,16

−

104

Rašip

Rasip V.

24,57

−

105

Rašip M.

.

15,52

−

106

Rašipić

.

1,11

−

107

Samograd

.

4,24

−

108

Sćitna

.

31,15

0,6

109

Sestrica Mala

.

*

−

110

Sestrica Vela

Tajer

7,75

−

111

Sika Ravna

Žutska sika

3,97

−

112

Sika Ravna

Sitska sika

*

−

113

Sikica D.

Buljbasi V.

0,25

−

114

Sikica G.

Buljbaši M.

0,03

−

115

Sikica Plitka

Bisagica

0,32

−

116

Skala Mala

.

3,37

−

117

Skala Vela

.

4,32

−

118

Skrižanja M.

Skrižanj M.

1,35

−

119

Skrižanja V.

Skrizanj V.

7,05

−

120

Smokica M.

Smokvica M.

1,08

−

121

Smokica V.

Smokvica V.

104,77
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122

Smokvenjak

.

7,90

−

123

Strižnjak

.

27,46

−

124

Sušica

.

5,96

−

125

Svršata

Svršata Vela

24,93

−

126

Svršata M.

.

1,89

−

127

Šilo

Šilo Velo

66,83

−

128

Škanj M.

Hrid Škanj

0,061

−

129

Škanj V.

Hrid Škanj

0,19

−

130

Škuj

Škulj

66,28

−

131

Tovarnjak (V. Prisnjak)

.

2,52

−

132

Trimulići

Trimuli

2,5

−

133

Trimulići Mali

*

−

134

Trstikovac

1,25

−

.
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135

Vesejuh

Veseljuh

1,49

−

136

Vodenjak

.

2,42

−

137

Vodenjak (Prduša M.)

.

2,52

−

138

Vodenjak M. (Zakanac)

.

0,74

−

139

Volić Hr.

.

0,0004

−

140

Volić kod Purare

.

1,08

−

141

Vrtlić

Vrtić

1,03

−

142

Zornik

.

0,313

−

143

Žakan Kameni

.

32,2

−

144

Žakan Ravni

.

22,44

−

145

Žakanac

.

5,93

−

146

Žut

.

1 431,75

7,8

147

Žutska aba

.

18,25

−

* ni podatka
Vir: Narodni park Kornati,2009 ; Vukušić, 1990
4. Naravnogeografske značilnosti Kornatov
4.1. Geološke značilnosti Kornatov
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Slika 5: Geološka karta Kornatov.

Vir: Osnovna geološka karta, list Biograd,1973; Osnovna geološka karta, list Šibenik, 1973.
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Na sliki 3 vidimo, da je območje Kornatov sestavljeno pretežno iz krednih apnencev in
dolomitov, katere mestoma prekrivajo kvartarni nanosi.
Paleogenske sloje sestavljajo apnenci s foraminiferami, kvartarne nanose pa lehnjak, jerovica
ter pobočni grušč.
Kredne kamnine v večjem delu spadajo v zgornjo kredo, paleogenske v eocen, kvartarni
sedimenti pa glede starosti spadajo v pleistocen. (Mamužić, 1973, str. 12)
4.1.1. Kreda
Kredni sedimenti na Kornatih so apnenci, dolomiti, rudistni apnenci in albskocenomanski dolomiti . Dolomiti alb-cenomana predstavljajo najstarejšo kamnino na območju
Kornatov in jih najdemo na južnem delu Dugega otoka (Telašćica) in na otoku Smokvici v JV
delu Kornatov. Obenem so iz njih zgrajeni osrednji deli antiklinal. Debelost plasti dolomita
alb-cenomana ni znana, vendar deli na površju nakazujejo na debelino od 250 do 300 metrov.
(Mamužić, 1973, str. 13)
Dolomiti in apnenci kredne starosti se nahajajo na krilih antiklinal na Kornatih, bolj natančno
na otokih Piškera, Smokvica, Lavsa in Dugi otok. Dolomiti so plastoviti, debelina plasti znaša
20 do 60 cm in imajo srednje zrnato strukturo. (Mamužić, 1973, str. 13)
Slojeviti rudistni apnenci so najpogostejša kamnina na območju Kornatov. Njihova debelina
znaša okoli 500 metrov, medtem ko debelina posameznih plasti znaša od 30-60 cm. Vmes se
najdejo tudi vložki dolomita. (Mamužić, 1973, str. 14)
4.1.2. Paleogen
Kamnine paleogenske starosti na Kornatih so apnenci s foraminiferami eocenske starosti ter
laporji in peščenjaki.
Apnenci s foraminiferami se nahajajo na delih sinklinal na otokih Kornat, Gustac, Lavsa,
Ravni Žakan in Kurba Vela (Mamužić, 1973, str.15).
Apnenci s foraminiferami kontinuirano prehajajo v plasti laporjev in peščenjakov, ki so
nastale v srednjem in zgornjem eocenu. Na Kornatih se te nahajajo v zelo tankih slojih, saj jih
je denudacija večinoma že odstranila. Nahajajo se na otoku Kornatu in na otoku Lavsi. P.
Mamužić je leta 1973 naredil petrološke analize, s katerimi je pokazal, da laporji vsebujejo
55-60 % kalcijevega karbonata, peščenjaki pa celo do 80 % kalcijevega karbonata. (Mamužić,
1973, str. 16)
4.1.3. Kvartar
Kvartarne sedimente na območju Kornatov lahko razdelimo na tri dele: jerovico,
lehnjak in pobočni grušč.
P. Mamužić (1959) je analiziral sestavo jerovice in ugotovil, da vsebuje izjemno visok delež
kremenice (celo 76,74 %), kar kaže na to, da gre najverjetneje za prinesen material. Povsem
verjetno gre za eolske in fluvialne nanose, še posebej zato, ker gre za glinasto frakcijo (premer
zrn manj kot 0,025 mm).
Jerovica je zapolnila »polja« na otoku Kornat − predvsem polji Tarac in Trtušo ter depresije
na Dugemu otoku. Debelina slojev znaša tudi do 6 metrov (Mamužić, 1973, str. 16).
Lehnjak je bil najden samo na južnem delu otoka Lavse. Lehnjak nastaja tako, da nenasičene
sladke vode tečejo skozi apnence in jih raztapljajo, nato nasičene s CaCO3 tečejo naprej. Ko
taka voda pride do območij večjega naklona, se poveča njena hitrost in iz nje se začne
pospešeno izločati CO2. Navadno rastline hitro prevzamejo CO2, ki je potreben za njihovo
rast, CaCO3 pa se odloži kar na njih. Tako obrašča rastline in podlago ter nastaja lehnjak
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(Stepišnik, 2004). Lehnjak najpogosteje najdemo pri slapovih, ko sladkovodne vode naenkrat
povečajo hitrost. Sloji lehnjaka na Lavsi so debeli le okoli enega metra.
Predvideva se, da je lehnjak nastal pred zadnjo poledenitvijo, ko so bili Kornati še povezani s
kopnim in so po njih še tekle tekoče vode (Grizelj, 1987, str. 12). Na podlagi trdote in
kompaktnosti, s katero so določali starost, naj bi nastal v starejšem kvartarju (Bognar, 1995,
str. 57).
Pobočni grušč zavzema le majhne površine na območju Kornatov in to predvsem v vznožju
pobočij na severovzhodnem delu otoka Kornat. Gradivo ni sprijeto (Grizelj, 1987, str. 13).
4.2. Tektonika
Območje Kornatov uvrščajo geologi v geotektonsko enoto »Istra-Dalmacija«, za katero je
značilna plitvomorska sedimentacija do eocena, potem pa odlaganje fliša ter gubanje v
dinarski smeri (Grizelj, 1987, str. 13).
Odlaganje krednih dolomitov je potekalo v plitvem in mirnem morju, na kar nakazuje
pravilna plastovitost. Proti koncu krede pa je prihajalo do nihanja morske gladine, kar se kaže
v vložkih breče v vrhnjih slojih albsko-cenomanskih dolomitov (Mamužić, 1973; Grizelj,
1987).
Kasneje, v mirnejšem obdobju (turon-senon), so se odlagali rudistni apnenci.
V eocenu je prišlo do kratkotrajne kopne faze. Dokaz za to so zelo majhne sledi boksita.
V srednjem eocenu je morje spet prekrilo območje današnjih Kornatov. V plitvem in toplem
morju so se odlagali apnenci s foraminiferami. Proti koncu eocena je prišlo do odlaganja fliša
in proti njegovem koncu do pirenejske orogenetske faze, katera je zelo vplivala na
oblikovanje današnjega območja Kornatov. Z njo so nastale gube, prelomi in luske, ki jih
danes najdemo na Kornatih.
Kasnejše tektonske aktivnosti naj ne bi bistveno vplivale na območje Kornatov (Grizelj, 1987,
str. 14).
Na območju Kornatov najdemo večinoma normalne gube, čeprav je manjši del tudi prevrnjen.
Vse imajo osi v dinarski smeri (SZ−JV).
Najlepše ohranjena guba je na Dugem otoku. Ta guba se nadaljuje v JV smeri in se deli na
dve novi antiklinali. Severni del je antiklinala otoka Žut, zgrajena iz apnencev in dolomitov s
korodonti v temenu ter iz rudistnih apnencev ob straneh. Južni del je antiklinala otoka Kornat,
ki je bila podvržena sekundarnemu gubanju, zato so nastali radialni prelomi. (Mamužić, 1973,
str. 19) Na sliki 4 se vidi, da je otok Žut sestavljen iz ene antiklinale, za razliko od otoka
Kornat, kjer je antiklinala razlomljena.
Slika 6: Prečni geološki profil skozi otoke Kornat in Žut.

Vir: Osnovna geološka karta, list Biograd, 1973
Kornatska antiklinala je sestavljena skoraj izključno iz rudistnih apnencev, medtem ko zaplate
apnencev in dolomitov s korodonti najdemo samo na skrajnjem SZ in JV delu otoka. Danes je
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skrajni JV del otoka tektonsko razlomljen in potopljen, zato so zaplate apnencev in dolomitov
s foraminiferami na površju vidne le kot posamezne čeri. (Mamužić, 1973, str. 19; terensko
delo)
Sinklinala Telašćica se nahaja na Dugem otoku in je prevrnjena sinklinala. Najizrazitejša je na
SZ delu Dugega otoka, medtem ko je v zalivu Telašćica potonila. JV del sinklinale Telašćica
naj bi bil pravzaprav del uničene antiklinale, kateri je bil odsekana JZ stran (Mamužić, 1973,
str. 21). Zato je obala Dugega otoka na tem delu zelo strma - tudi do 200 metrov, in tam se
danes nahajajo najvišji »klifi« na območju Kornatov (terensko delo).
O geološki zgradbi Kornatov se je največ izvedelo iz podatkov, zbranih za časa
nekdanje Jugoslavije, ko so v Jadranu intenzivno iskali nafto. Za potrebe takšnih raziskovanj
je bilo izvrtanih več vrtin.
Slika 7: Lega vrtin na območju Kornatov.

Vir: Tari - Kovačić, 1997, str 34
Na sliki 7 je prikazana lega vrtin. J-9 je vrtina Jadran 9 in se nahaja na zunanji strani
Dugega otoka. J-3, je vrtina Jadran 3 in je na zunanji strani nasproti znanih »klifov« in jezera
Mir na JV delu otoka Dugi otok, vrtina KM-4, kar pomeni Kornati morje 4, se nahaja med
vrtinama Jadran 3 in Jadran 9, nekaj km proti zahodu in še vrtina Kate 1, ki se nahaja kakšen
kilometer daleč od cone posebne zaščite.
Na osnovi vrtin so ugotovili, da je nekoč na območju Kornatov nastala nafta, ampak ni znano,
kam se je razlila. Lahko bi zaradi tektonskih premikov odtekla v nepropustno kamnino in tam
ostala ali pa bi se razlila v porozne kamnine. Lahko bi prišla iz območij visokih pritiskov
bližje površju ali na površje, kjer bi lahko prišla v stik z zrakom in bi se posušila.
Od vseh vrtin, v katerih so iskali nafto, so jo našli le v vrtini Kate 1. Nafta se pojavlja
v intervalih in spada v kategorijo »težkih naft« (gostota 14°API). Koncentracija žvepla je
5,65–6,99 % in v njej je zelo malo raztopljenih plinov. Ker je količina nafte zelo majhna in se
pojavlja v intervalih, so zaključili, da se je ne splača črpati. V ostalih vrtinah so našli samo
sledi nafte in organskih snovi, ki so oksidirale, skupaj z zelo nizko koncentracijo žveplovega
dioksida, iz česar se da zaključiti, da je nafta najverjetneje odtekla drugam (Markulin, 1994).
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4.3. Seizmologija in spreminjanje gladine morja na Kornatih
Glede na seizmografske raziskave lahko ugotovimo, da je tektonska aktivnost na
območju Jadranskega morja še vedno prisotna in, glede na dosedanje raziskave, se njegova
vzhodna obala še vedno pogreza. To nam ponazarja karta potresov v zadnjih 2000 letih (slika
8), na kateri so prikazani vsi zaznani in zabeleženi potresi na tem območju (Geofizični zavod
Hrvatske, 2009).
Slika 8: Seizmološka karta Dalmacije.

Vir: Geofizični zavod Hrvatske, 2009
Slika 8 prikazuje epicentre več kot 12.000 potresov (Geofizični zavod, 2009).
Kakor se vidi, je območje Dinaridov in srednjega Jadrana zelo aktivno in večina potresov
zabeleženih v novejši zgodovini ima hipocenter na globinah okoli 20 km. (Jakšić, 1999)
Posledica je nadaljnje zniževanje vzhodne obale Jadranskega morja.
Zaradi takšnih tektonskih aktivnosti, ki se še vedno nadaljujejo, kornatsko otočje tone v
morje. Ne vemo pa še, kako bo globalno segrevanje in morebiten dvig gladine morja zaradi
tega vplivalo na območje Kornatov.
Posledica dviga morske gladine je tonjenje Kornatov za 1 m v 1000 letih, kar je bilo
ugotovljeno s proučevanjem potopljene rimske vile na Dugem otoku (Smrekar, 2001).
Z nadaljnjim tektonskim pogrezanjem se je globina morja zviševala, tako da je iz enega otoka
nastalo več manjših. To je danes vidno na primeru Dugega otoka in Kornata. Pred nekaj
tisočletji sta bila en otok z dolžino 71,4 km, danes pa so trije: Dugi otok, Katina in Kornat z
vmesnima prelivoma Vela in Mala Proversa.
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Slika 9: Karta preliva Mala Proversa med otokoma Dugi otok in Katina.

Vir: Državna topografska karta..., list Telašćica, 1997
Slika 10: Preliv Mala Proversa med otokoma Dugi otok in Katina.

Foto: Maja Abramović
Ta prehod se nahaja med otokoma Dugi Otok in Katina in ga pred 2.000 leti še ni bilo.
Dokaz za to imamo na skrajnem južnem delu Dugega otoka. Tam se nahajajo ostanki rimske
vile, ki so že dobršen del pod morjem. Pred 2.000 leti je tu bila rimska vila in majhen preliv,
ki so ga uporabljali kot ribogojnico in za skladiščenje žive ribe (Smrekar, 2001).
Žal je omenjeni prehod Mala Proversa »degradiran«. Zaradi številnih ladij, ki plujejo po
Kornatih, je bil prehod Mala Proversa v osemdesetih letih prejšnjega stoletja umetno
poglobljen, ne glede na to, da to slabo vpliva na kulturno dediščino - že omenjeno rimsko
vilo. (Belamarić, 1990)
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4.4. Geomorfološke značilnosti Kornatov
Vse geomorfološke oblike na Kornatih so kvartarne starosti. Najpomembnejši so obalni,
kraški, fluviokraški in pobočni procesi.
Obalni procesi so zelo močno preoblikovali obalo Kornatskih otokov. Več kot 90 %
obale je preoblikovano zaradi udarjanja valov in manjši del z akumulacijskimi obalnimi
procesi. Velik vpliv je seveda imela geološka zgradba, kamninska sestava in spreminjanje
morske gladine.
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Slika 11: Geomorfološka karta Kornatov.

Vir: A. Bognar, M. Grizelj, 1995, b
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Na sliki 11 je prikazana geomorfološka karta Kornatov, avtorjev A. Bognarja in M. Grizelja
(1995). Prikazuje Kornate, razdeljene na šest razredov glede na naklon površja in dva glavna
tipa reliefa: endogeni, ki prikazuje prelome in antiklinale ter egzogeni, ki se deli na štiri dele,
glede na prevladujoče procese na posameznem delu Kornatov.
Prvi od štirih delov je destrukcijski tip reliefa, ki je najbolj izrazit na otoku Kornatu - na
temenu antiklinale. Drugi tip je akumulacijski tip reliefa, ki je večinoma prisoten pod pobočji
z več kot 55 stopinjskim naklonom na vzhodnem delu otoka Kornat. Tretji tip reliefa je kraški
in je prisoten na celotnem območju Kornatov, ter nazadnje obalni tip reliefa na obalah, kateri
se deli na obale s »klifi« (na SZ strani vseh otokov) in obale s spodmoli (na rtu Garpaščak na
Dugem otoku, otoku Obručanu, Jadri (Piškeri), Rašipu Malom in Velikom, Mani...).
Nekatere geomorfološke zanimivosti na sliki 11 niso prikazane, kot npr. dejstvo, da se obale
pogosto delijo na nizke in visoke. Nizke so navadno apnenčaste s sloji dolomita, kot je primer
na otoku Smokvici, visoke pa se povezujejo samo z apnencem. (Bognar, Saletto-Janković,
1994)
Specifična oblika obale so plaže. Nastale so z akumulacijskim delovanjem valov, ki prenašajo
razdrobljen apnenčast material in ga odlagajo na zavetrni strani otoka. Taka oblika se imenuje
tombolo in jo najdemo v zalivu Lojena na otoku Levrnaka. (Bognar, Saletto-Janković, 1994;
Markulin, 2004)
Kraški in fluviokraški procesi so najpomembnejši pri oblikovanju reliefa kornatskih
otokov. S korozijo apnenca so se oblikovali različni tipi kraškega reliefa. Razlikujemo lahko
goli, škrapljasti in pokriti kras (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
Škrapljasti kras (ali hrvaško škrapar) se imenuje zaradi številnih škrapelj in in ga najdemo v
vršnih delih otokov. Vpliv vegetacije pospeši korozijo apnenca zato hitreje nastanejo škraplje.
(Bognar,Saletto-Janković, 1994)
Pokriti kras je poraščen z vegetacijo, pod katero rastline s kemičnimi procesi korodirajo
apnenec in ustvarjajo kraške oblike. (Bognar, Saletto-Janković, 1994; Gams, 1973)
Denudacija je proces ploskovnega odnašanja prepereline s pobočji, zaradi delovanja
graviklastičnih procesov in ploskovnega odtekanja vode ( Natek, 2002, 78) . Na Kornatih je
prisoten na celotnem (kopenskem) območju, voda pa odteka v morje ali center kotline.
Najpomembnejši procesi so spiranje, podori in nastajanje globeli. (Bognar, Saletto-Janković,
1994)
Kot primer podora, in možnost vpliva drugih dejavnikov, bom obravnavala Velo pločo na
Kornatu.
Podori so značilni za dolomitna območja ali območja apnenca, kadar so njegovi sloji bolj
strmo nagnjeni ali bolj izpostavljeni abraziji (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
Nastajanje globeli, ki se ne končajo z akumulacijskim delom, je bolj povezano s klimo v
pleistocenu in starejšem holocenu, ker so za oblikovanje globeli potrebne velike količine
dežja. Danes takih količin dežja ni. Čeprav je večina padavin zgoščena v samo dveh mesecih
leta, to ni dovolj za razvoj globeli. Takšne globeli lahko opazimo v zalivu Koromašna na
Opatu in na otoku Mana. Ne končajo se z akumulacijskim delom, ampak je ta očitno
potopljen s tektonskim zniževanjem (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
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4.4.1. Slano jezero Mir
Slano jezero Mir se nahaja na Dugem otoku in sodi v okvir naravnega parka Telašćica.
Slika 12: Naravni park Telašćica.

Vir: Državna topografska karta..., list Telašćica, 1997
Kot je razvidno iz slike 12, Telašćica je zelo varno pristanišče, saj sega globoko v notranjost
otoka in je zaščiteno pred burjo in jugom. Slano jezero Mir se nahaja z druge strani »klifov«
na Dugemu otoku in je edino slano jezero na hrvaški obali.
Slika 13: Slano jezero Mir.

Vir: Dugi otok, 2009
28

Slano jezero Mir je ena glavnih značilnosti Kornatov. Je eliptične oblike, dolgo 910 in široko
280 m. Največja globina je 10 m. (Park prirode Telašćica, 2009)
Morska voda cirkulira med jezerom in morjem po sistemu razpok. Ta cirkulacija je tako
močna, da se v jezeru čutita plima in oseka. Ker je poleti izhlapevanje v jezeru veliko, izhlapi
več vode kot je priteče, tako da je jezero zaradi tega do 30 % bolj slano kot morje. (Filipi,
1974)
Temperatura v jezeru je poleti za okoli 6°C višja kot v morju, pozimi pa lahko zgornji sloj
vode v jezeru celo zamrzne (Filipi, 1974).
V jezeru živi samo plankton in dve vrsti rakcev, ki sta se prilagodili pogojem izredno visoke
slanosti. Bilo je več poskusov naseljevanja ribjih vrst, vendar zaradi slanosti in nizkih
temperatur v zimskih mesecih nobena ni preživela (Park prirode Telašćica, 2009).
Nastanek jezera ni povsem pojasnjen, saj se namreč do sedaj še nihče ni ukvarjal z nastankom
te kraške depresije.
Zaradi velikosti in zaprtosti kraške depresije, menim, da bi kotanja jezera lahko bila območje
nekdanjega kraškega polja, preden je območje zalilo morje, lahko pa bi to bila tudi
brezstropna jama, ki se ji je podrl strop.
S terenskim raziskovanjem ni bilo možno priti do kakšnega konkretnega dokaza, kot je npr.
siga, saj je območje že preveč antropogeno preoblikovano.
Na tem delu je bilo na terenu vidno še nekaj - zelo velika pogozdenost območja in velika
nagnjenost k turizmu v primerjavi z ostalimi deli Kornatov, ki spadajo pod narodni park
Kornati.
4.4.2. Vela ploća
Zelo zanimiv pojav na Kornatih se imenuje Vela ploća. Nahaja se na otoku Kornatu, tik pod
najvišjim vrhom Metlina. (Kranjc, 1986)
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Slika 14: Karta otoka Kornata z označenim položajem Vele ploće.

Vir: Državna topografska karta..., list Kornat, 1997
Vela ploća je zelo opazna, če se peljemo po Žutskem kanalu. Njena površina znaša 150 x 200
m in je nagnjena proti SV pod kotom 30−40°. (Kranjc, 1986)
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Slika 15: Vela ploća iz Žutskega kanala.

Foto: Maja Abramović
Kot je vidno na sliki 15, se pod podorom nahaja obsežen kup grušča, ki je dokaj mladega
nastanka. Spodnji rob Vele ploče je prekrit z velikimi skalami, proti JV pa je rob visok 10−15
m medtem ko na JZ strani rob ni izrazit. (Kranjc, 1986) Podor se je zgodil vzdolž lezike, od
katere je danes ostalo gladko površje prepredeno s škrapljami in žlebići. Iz grušča se danes
prebija črničevje (Quercus ilex), ki je nekdaj prekrivalo Kornate. Del grušča se je odkotalil
tudi v morje in vanj si ribiči vanj zapletajo mreže.
Predvidevamo lahko, da so se plasti, ki so nekdaj prekrivale Velo pločo, podrle zaradi
velikega naklona, nestabilnosti, razpok in mogoče lokalnega potresa (Kranjc, 1986). Na plošči
so danes lepo vidni fosilni rudisti in žlebiči, ki nam razkrivajo morebitno starost tega podora
(okoli 10.000 let po Kranjcu). (Jelaska, 2004, str. 52; terensko delo; Kranjc, 1986).
Slika 16: Žlebiči na Veli ploći.

Foto: Ljubo Gamulin
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Na sliki 16 je primer lepo razvitih žlebičev, ki so posledica korozije padavinskih voda, odkar
je plošča izpostavljena zunanjim procesom.
Te žlebiče je A. Kranjc (1986) primerjal z žlebiči na visokogorskih območjih, ki so jih šele
pred 5.000-10.000 leti zapustili ledeniki, in ugotovil je, da so si zelo podobni. To kaže, da je
ta podor na Kornatih relativno mlad (Kranjc, 1986).
Dokaz temu je tudi navpična stopnja, ki bi jo v daljšem času egzogeni procesi veliko bolj
znižali in preoblikovali.
4.4.3. Polja
Na otoku Kornatu je, zaradi stika dveh različnih kamnin (rudistnega apnenca in
apnencev ter dolomitov s korodonti) in zaradi delovanja eksogenih procesov, prišlo do
nastanka dveh podolžnih kotanj (lokalno jih imenujejo polja) - Knežak in Trtuša, ki se
nahajata med zalivoma Velika Ropotnica in Vrulje. Pomembno je tudi povedati, da je ime
»polja« prišel od lokalnega prebivalstva in temelji izključno na podlagi rabe tal.
Posebnost teh »polj« je, da sta nastali na temenu kornatske antiklinale, kar imenujemo
inverzni relief. To se je zgodilo zaradi močnega gubanja in drobljenja kamnin pod vplivom
močnih tektonskih pritiskov. Te zdrobljene kamnine so se nato znašle na vrhu antiklinale, kjer
so bile najbolj izpostavljene močnim eksogenim procesom, ki so oblikovali te podolžne
kotanje, v katerih se danes nabira jerovica (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
Ta jerovica je obenem edini tip prsti na Kornatih. Tudi če so obstajale v preteklosti kakšne
druge prsti, ki nastajajo na apnencu, kot npr. rjava pokarbonatna prst, so jih sprale padavine,
potem ko so otoki ogoleli.
Jerovica ali »terra rossa« nastaja na apnenčastih in dolomitnih podlagah, vendar je pomemben
dejavnik klima. Jelaska meni, da je jerovica nastajala na Kornatih v toplejših klimatskih
obdobjih, kot je to danes. (Jelaska, 2004, str. 53)
4.4.4. Drobne oblike na kraškem površju
Drobne oblike na kraškem površju so pomembne tako kot velike, ker nam prikazujejo pestrost
procesov (in posledično oblik) na Kornatih. Prikazujejo stopnjo razvitosti kraškega površja ter
sodelovanje večih geomorfoloških procesov hkrati.
4.4.4.1. Mikrokraške oblike
Mikrokraške oblike nastajajo na goli skalnati površini s kemično denudacijo. Na območju
Kornatov so prisotne mikrokraške oblike velike od nekaj milimetrov do nekaj decimetrov.
Najmanjše oblike nastanejo z delovanjem padavinskih voda, pri večjih pa hkrati deluje več
dejavnikov (Stepišnik, 2006, str. 82).
Najmanjša mikrokraška oblika na območju Kornatov so korozijske jamice.
Nastajajo s korozijo vodnih kapljic, tako kapljic valov kot deževnih kapljic (Rubić, 1937).
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Slika 17: Korozijske jamice na otoku Opatu.

Foto: Maja Abramović
Na sliki 17 vidimo majhne korozijske jamice, nastale s korozijo vodnih kapljic. Najdemo jih
tudi v bibavičnem pasu, vendar so tam najpogosteje nastale s korozijskim delovanjem
morskih polžev (Rubić, 1937).
Naslednja mikrokraška oblika so žlebiči.
Žlebiči nastajajo na območjih večjih naklonov (40−50°). Žlebiči nastanejo izključno s
korozijo in potekajo v smeri največjega naklona (Stepišnik, 2006, str. 82).
Na območju večjega naklona so ravni, medtem ko na območju manjšega naklona lahko
meandrirajo (terensko delo).
Na območju večjega naklona lahko opazimo lepo obliko žlebiča z ostrimi robovi. Po pobočju
navzdol se pa »izgubijo« (niso več opazni), ker se spodnja plast vode (katera je v stiku s
kamnino) zasiti in izgubi korozivno moč (Stepišnik, 2006; terensko delo).
Slika 18: Žlebiči na otoku Opatu.

Foto: Maja Abramović
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Na sliki 18 zelo lepo vidimo, kako je odtekanje vode povzročilo izrazite žlebiče na apnenčevi
podlagi. Najlepše primere žlebičev najdemo na Veli ploći na otoku Kornatu.
Škraplje so najbolj razširjena oblika na Kornatih in lahko nastanejo kot mikrokraška ali kot
abrazijska oblika.
Razpoke v kamnini so predpogoj za nastanek škrapelj, ki so pravzaprav korozijsko razširjene
razpoke v kamnini. (Rubić, 1937) Med škrapljami ostanejo kosi matične kamnine v velikosti
nekaj centimetrov. ( Stepišnik, 2006, str. 84)
Na območju Kornatov najdemo tudi škavnice.
Škavnica je okrogla, ali podolgovata kraška korozijska oblika. Ima ravno dno in izpodjedene
stene ter nastaja na mestih, ki imajo majhen naklon, zaradi česar voda ne more odtekati
(Stepišnik, 2006, str. 83).
Ker ima voda največjo moč raztapljanja na svoji površini, se škavnica povečuje v bočni smeri.
(Stepišnik, 2006)
Navadno so zapolnjene z vodo, a zaradi visoke evapotranspiracije pogosto v njih najdemo sol.
Slika 19: Škavnica na otoku Opatu

Foto: Maja Abramović
4.4.4.2. Abrazijske oblike
V prejšnjem podpoglavju sem že omenila, da škraplje lahko nastanejo tudi z abrazijo.
Razpoke v kamnini ostajajo poglavitni vzrok nastanka škrapelj.
Če se razpoke nahajajo na kamnini, nagnjeni za 20−40°, potem val ne uničuje kamnin samo
mehanično, ampak tudi s hidravličnim pritiskom, ki se ustvari, ko val stisne zrak v razpoke.
Ta pritisk je zelo velik, zato se kamnina, kjer ni kompaktna, začne lomiti. Od tod prihaja tudi
hrup, katerega slišimo pri udarjanju valov v obalo (Rubić, 1937). Morje s seboj prenaša veliko
količino različnih kislin – abrazija in korozija morja pa sočasno ustvarjata škraplje.
Škraplje, nastale z delovanjem morja, hitreje nastajajo in izginjajo (Rubić, 1937).
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Dokazano je, da so škraplje najbolj razvite na poševno nagnjenih slojih kamnine, ko debelina
sloja znaša najmanj 1 m. Zato so na Kornatih tako pogost pojav. Debelina slojev je v
povprečju namreč okoli 2 m in skoraj vsi otoki imajo poševno nagnjene sloje. (Rubić, 1937)
Slika 20: Škraplje na otoku Smokvica

Foto: Maja Abramović
4.4.5. »Klifi« in kornatski spodmoli
Klifi so območje, kjer sega strmi svet neposredno do obale. Ponavadi so abrazijskega
nastanka, ko valovi spodjedajo vznožje klifa, ki se odmika nazaj, na steni nad njo pa delujejo
graviklastični procesi (Natek, 2002, 230).
Na Kornatih so klifi tektonskega nastanka. Na zunanji strani otokov se dejansko nahajajo
prelomne stopnje, nastale ob prelomu Dugi otok−Kornat. Dolžina teh prelomnih stopenj
(klifov) je okoli 7.400 m (Filipi, 1974). Močna abrazija je dodatno preoblikovala te prelomne
stopnje s spodjedanjem v spodnjih delih »klifa«. Posledica tega je odlamljanje zgornjih delov
klifa ter za zdaj še ne povsem pojasnjen nastanek spodmolov (katere domačini imenujejo
»krune«).
V preglednici 2 so navedeni največji »klifi« z njihovimi višinami, dolžinami in globino morja
pod »klifom«.
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Preglednica 2: Kornatski »klifi«.
Globina morja pod
Ime otoka

Dolžina klifa (m)

Višina klifa (m)

klifom (m)

-

166

85

Obručan

110

-

-

Mrtvac

410

36

81

Borovnik

190

37

58

Balun

150

-

64

Mana

1.350

68

72

Rašip Mali

90

-

89

Rašip Veli

1.100

62

98

900

-

89

Panitula Vela

1.075

36

97

Panitula Mala

275

28

39

Lavsa

585

46

61

Klobučar

158

82

26

Kasela

480

23

14

Purara

360

30

30

Dugi otok - rt
Garpaščak

Jadra

Vir: Filipi, 1974, str. 13-14.
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Slika 21: Karta razporeditve kornatskih »klifov«.

Vir: Pomorska karta Hrvatske, list Biograd, 1998
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Kornatski »klifi« so nastali ob prelomu Dugi otok-Kornat, ki je definiran s 100-metrsko
izobato in poteka vzdolž zunanje strani Kornatov. Prelom je nastal kot posledica subdukcije
afriške tektonske plošče pod evrazijsko. Začenja se na južnem delu Istrskega polotoka in
končuje na območju severno dalmatinskih otokov (območje Kornatov).
Premiki vzdolž tega preloma danes znašajo okoli 2 mm letno. (Tari- Kovačević, 1997; Benett,
2004; Mamužić, 1973)
Ker so otoki usmerjeni v smeri SZ-JV, so »klifi« idealno obrnjeni in izpostavljeni abraziji, ko
piha jugo.
Pri pihanju juga dosegajo višino do 3,5 m in butajo z močjo okoli 3000-5000 kg/m²
(Klimatski atlas Hrvatske, 2008; Filipi, 1974).
Najvišji »klif« je visok 166 m in se nahaja na Grapašćaku z zunanje strani Dugega otoka,
najlepši spodmol pa se nahaja na otoku Mana.
Za nastanek »klifov« je pomemben tudi nagib kamninskih plasti. Če so sloji nagnjeni
proti JZ, se bodo valovi samo razpršili po slojih in ne bodo ustvarjali spodmolov in s tem
pospeševali erozije.
Če so sloji nagnjeni proti SV, kot je to v primeru zunanje strani Dugega otoka, bo abrazija
delovala veliko močneje na površino teh slojev.
Slika 22: »Klifi« na Dugem otoku.

Foto: Maja Abramović
Na sliki 22 vidimo, kako so kamninske plasti nagnjene proti SV, kar zelo povečuje moč
abrazije, ker voda prodira med sloje (lezike) propustnega apnenca in nastale razpoke še bolj
povečuje. (Rubić, 1937)
Tudi zrak pri že nastalih razpokah bo z naslednjim udarcem vala potisnjen v to razpoko in jo s
pritiskom še povečal. Valovi bodo bolj abrazivno delovali na nižje ležeče sloje, mehanično in
kemično, s plimo in oseko pa tudi z morskimi tokovi.
Če bi bili skladi nagnjeni na SZ (proti morju) bi abrazija vplivala samo na zgornjo kamninsko
plast in voda ne bi vdirala med lezike.
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Slika 23: Skalni odlom na »klifu« Dugega otoka.

Foto: Maja Abramović
Na sliki 23 vidimo, kako se je del zgornjih plasti odlomil in padel v morje pod
vplivom graviklastičnih procesov. Veliko je odvisno tudi od odpornosti kamnine. Kornatski
»klifi« so večinoma zgrajeni iz čistih apnencev, vendar v nekaterih slojih najdemo rudiste.
V primeru stika apnencev in rudistnih apnencev pride do nastanka polic. (Filipi, 1974)
Slika 24: Razlike v odpornosti kamnine na SZ delu otoka Kornata.

Foto: Maja Abramović
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Pri »klifih« so zato dobro vidne razlike v odpornosti kamnin. Na sliki 24 vidimo
majhno polico, ki je abrazijsko delovanje ni uničilo v takšni meri kot ostali del »klifa«. To se
je zgodilo najverjetneje zaradi večje odpornosti kamnine v teh slojih.
Spodmoli so še ena oblika, katera se nahaja na številnih kornatskih »klifih«.
Spodmoli so konkavna oblika, ki se pojavlja v navpični, apnenčasti steni na prisojnih straneh
pobočja in je v profilu navadno asimetrična. (Gams, 1973; Šušteršič, 2004)
Spodmoli so v Sredozemlju dokaj razširjeni (Slovenija, Hrvaška, Italija, Grčija, Malta,
Francija). Podobne oblike se pojavljajo v toplejšem (kvečjemu subtropskem in tropskem)
suhem podnebju. (Kunaver, Ogrin, 1993)
»Kruna« je na Kornatih lokalno ime za spodmol.
Po eni od domnev so po teh »kronah« Kornati dobili ime: Corona −> Coronati −> Kornati.
Slika 25: Spodmol na Dugem otoku.

Foto: Maja Abramović
Na sliki 25 vidimo lep primer spodmola, ki je nastal na celotni površini »klifa« in je visok
okoli 30 metrov.
V literaturi o Kornatih nihče ne omenja spodmolov kot posebno reliefno obliko. Omenjajo se
namreč edino kot turistična zanimivost in posebnost. Prav tako ni bila narejena nobena
znanstvena raziskava o nastanku teh spodmolov.
Obstaja namreč več načinov nastanka spodmolov: prvi je različna kamninska struktura v
slojih kamnine, npr. na stiku fliša in apnenca na Kraškem robu (Natek, 1993).
Zaradi intenzivnega gubanja prihaja do narivne zgradbe, ko imamo sloje fliša med sloji
apnenca. Fliš je manj odporen na mehanično preperevanje in seveda zaradi neprepustnosti
fliša je ob teh slojih povečana vlažnost, kar dodatno povečuje preperevanje. Zato bodo nastali
spodmoli. (Natek, 1993)
To pa ne velja za nastanek spodmolov na Kornatih, saj so geološko Kornati zgrajeni iz
krednih apnencev in dolomitov, s tem da dolomiti pridejo na površje le na vrhovih antiklinal.
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Druga možnost nastanka spodmolov je t.i. »luščenje« kamnine ali eksfoliacija, pri kateri pride
zaradi temperaturnega in solnega preperevanja do »luščenja« slojev kamnine in posledično do
nastanka spodmola (Natek, 2002).
Ta proces je zelo verjetno prisoten pri nastanku kornatskih spodmolov, čeprav moram reči, da
pri opravljanju terenskega dela nisem opazila območja, kjer bi prihajalo do eksfoliacije.
Tretja možnost nastanka spodmolov je v geološki zgradbi. Geologi trdijo, da lahko spodmoli
nastanejo na območjih, kjer je večja poroznost apnenca. (Formation, 2009)
Slika 26: Nastanek spodmolov zaradi različne poroznosti.

Vir: Formation, 2009
Ta teorija je zelo zanimiva in zelo težko jo zavrnemo, ne samo pri kornatskih spodmolih,
ampak tudi pri spodmolih na ostalih območjih. To pa iz razloga, ker je ugotavljanje gostote
kamnine in njene poroznosti izjemno zapleten in drag postopek.
V Sloveniji je bila npr. poroznost (gostota) apnenca narejena edino za rudistni apnenec v
kamnolomu Lipica. To je razlog, zakaj se iz tega kamna izdelujejo »Gamsove tabletke« za
računanje korozije (Ogrin, 2000; Šušteršič, 2004).
Zato za kornatske spodmole ne morem ne ovreči, ne dokazati njihovega nastanka zaradi
različne odpornosti slojev.
S terenskim delom sem prišla do zaključka, da nobena izmed naštetih teorij o nastanku
spodmolov na Kornatih ne more v celoti razložiti njihovega nastanka. Menim namreč, da so
kornatski spodmoli poligenetskega nastanka. Vidno je, da je na nastanek spodmolov vplivalo
abrazijsko delovanje morja in nato še graviklastični procesi na vrhnjem delu »klifa«, a
obstajajo spodmoli, npr. na otoku Mani, ki so nastali na vrhnjem delu »klifa«, na višini 50
metrov in višje, do koder pa valovi ne segajo. Prav tako ni bilo videti »luščenja« kamnine ali
prisotnosti rastlin. Zato menim, da je razlog nastanka takšnih spodmolov v geološki zgradbi in
sodelovanju več geomorfnih procesov hkrati.
4.4.6. Speleološki objekti na območju Kornatov
Speleološki objekti na območju Kornatov so krajše kraške jame in brezna. Ker je
Kornate zalilo morje, je veliko speleoloških objektov danes potopljenih in je do njih v večini
primerov zelo težko priti. Najpomembnejša človeka, ki sta velik del življenja posvetila prav
tem pojavom na Kornatih, sta brata Marijan in Radovan Čepelak, ki sta vrsto let raziskovala
kraške pojave na tem območju in izdelovala topografske karte s podatki o globini, širini,
prisotnosti vode in vrsti objektov. Do leta 1967 sta odkrila 21 jam, do leta 1974 pa še tri. Tako
je do zdaj odkritih 24 kraških jam (preglednica 3) (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
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Preglednica 3: Seznam jam na območju Kornatov.
št.

Ime jame

Otok

Dolžina

Globina

Prisotnost

Letnica

vode

najdbe

1.

Mana 1

Mana

7

4,5

ne

1967

2.

Poljama na Kurbi

Kurba Vela

20

-

ne

1967

3.

Brezno na Smokvici 1

Smokvica

-

6

ne

1967

4.

Jama na Smokvici

Smokvica

-

6

ne

1967

5.

Brezno na Smokvici 2

Smokvica

-

7

da

1967

6.

Piškera

-

11,5

ja

1967

7.

Brezno kod Jelićevog
stana
Brezno na Panitoli

Panitola

-

6

ja

1967

8.

Brezno na Levrnaki 1

Levrnaka

-

5

ne

1967

9.

Brezno na Levrnaki 2

Levrnaka

-

12

ne

1967

10. Jama pod vrhom

Levrnaka

5

4

ne

1967

11. Brezno na Levrnaki

Levrnaka

-

4

ne

1967

12. Brezno na Bisagi

Bisage

-

6,5

ne

1967

13. Pol jama na M. Rašipu

Mali Rašip

8

-

ne

1967

14. Modra Mrtvačeva jama

Mrtovac

7

10

ja

1967

15. Brezno nad Lučicom

Kornat

-

3

ne

1968

16. Smišino brezno

Levrnaka

-

5,5

ne

1968

17. Jama na Levrnaki

Levrnaka

-

19

ne

1968

18. Jama na Tovarnjaku

Tovarnjak

13

-

ne

1968

19. Jama na Katini

Katina

23

-

ja

1968

20. Jama nad uvalo Pinizel

Žut

11

8

ne

1968

21. Jama v uvali Pinizel

Žut

-

9,5

ja

1968

22. Brezno Poštenjak

Kornat

-

8

ja

1973

23. Brezno na Kurbi

Kurba Vela

-

9

ja

1973

24. Brezno nad Kravljačico

Kornat

-

15

ne

1974

25. Brvinščica

Dugi otok

10

4

ja

1998

Vir: Bognar,Saletto-Janković, str. 184
Kakor vidimo iz preglednice 3, je največ speleoloških objektov na otoku Levrnaka, kjer se
nahaja tudi najgloblji (19 m). Pomembno je povedati, da sta brata Čepelak zapisovala vse
najdene objekte, ne glede na njihovo globino in velikost, saj že od leta 1892 obstaja pravilo v
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hrvaški speleološki zvezi, da če sta jama ali brezno dovolj velika, da gre vanj človek, se lahko
registrira (Hrvatski speleološki savez, 2009). Danes nekako velja nenapisano pravilo, da naj bi
se registrirale le jame in brezna daljše (ali globlje) od 5 metrov (Hrvatski speleološki savez,
2009).
Danes se je zaradi nemarnosti velik del njunih podatkov izgubil, tako da nam je ostala samo
ena majhna karta, na kateri so prikazani velikost, oblika, globina in položaj posameznih
objektov (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
Slika 27: Karta speleoloških objektov na Kornatih.

Vir: Bognar, Saletto-Janković, str. 183
Na karti lahko vidimo, da so ti objekti precej različnih oblik. Na primer Brezno pri Jelićevem
stanu je precej ozko in globoko in na vrhu odprto. Brezno na Levrnaki je sestavljeno iz treh
delov z zelo ozkimi prehodi med njimi in je na vrhu prav tako odprto. V jamo Smokvica na
otoku Smokvica je možno vstopiti z dveh strani in na dnu je precej široka.
Za časa Jugoslavije so raziskovalci z Oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani raziskali dve
jami na območju Kornatov, saj v nobenih do tedaj shranjenih arhivih ni bilo podatkov o
slanosti, temperaturi in ekoloških značilnostih jam na Kornatih (Sket, 1986).
Preučili so dve anhialinski jami. To so jame, v katerih se nahajajo značilni ekološki pogoji za
te jame, vendar se v njih pozna tudi vpliv morja (Sket, 1986).
Obravnavani sta jama na Panituli in jama pri naselju Vrulje na Kornatu.
V obeh jamah se na dnu nahaja voda in dno jame je prekrito z gruščem (Sket, 1986). To kaže,
da se je strop obeh jam podrl ali pa je bil material prinesen.
Vodno telo v jami na Panituli je osvetljeno z dnevno svetlobo, tako da se pojavljajo podobni
svetlobni efekti kot pri Modri Špilji na Biševu (Bognar, Saletto-Janković, 1994).
V jami pri Vruljah je na dnu popolna tema (Sket, 1986).
Obe jami nista povezani z drugimi morebitnimi jamami, ni razpok in obe sta globoki 6 m.
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Temperatura vode na dnu obeh jam je okoli 15°C. Proti površju je bila temperatura pri Jami
na Vruljah celo nižja, v vodi na dnu Jame na Panituli, ki je izpostavljena soncu, je dosegla
18°C. (Sket, 1986)
Slanost vode v obeh jamah na globini 3 m presega 2 %, na globini 6 m pa znaša slanost že čez
3 % (Sket, 1986). To pomeni, da imata obe jami na dnu pritok morske vode.
Ker obstajajo razlike med gostoto slane in sladke vode, se je v teh jamah formirala zelo
stabilna slojevitost vode. Mešanja torej v suhih obdobjih ni, edino ob močnejših nalivih ga
povzroči curek vode (Sket, 1986).
Sama sem našla podatke o še dveh takih objektih na obravnavanem območju. Eden se
nahaja na otoku Garmenjak in je brezno z odprtino na površju, kar pomeni, da je del jame
zunaj morja, drug del pa v morju (Teković, 2004).
Drugi objekt je jama Brvinščica na Dugem otoku. Globoka je 4 metre in se nahaja v
plitvini. Sestavljena je iz dveh delov. Prvi del jame ima več odprtin na stropu in v njem je
veliko živalskega sveta (Teković, 2004).
Slika 28: Odprtine v jami Brvinščica.

Vir: Teković, 2004
Odprtine so najverjetneje nastale s povečano korozijo apnenca na teh delih in če se bo to
nadaljevalo, bo najverjetneje prišlo do udora stropa. V drug del te jame se pride skozi ozek
prehod (Teković, 2004).
Ko se potapljač približuje drugemu delu jame, ni več opaziti ne živalskega ne rastlinskega
sveta. Razlog temu je to, da je jama zelo temna in mešanje vode komajda obstaja, tako da
novi plankton ne prihaja v jamo. Zaradi tega živali in rastline tam nimajo dovolj hrane
(Teković, 2004).
Zanimivo je, da je drugi del jame delno nad gladino morja. (Teković, 2004)
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Slika 29: Izhod iz jame Brvinščica.

Vir: Teković, 2004
Slika 30: Stalaktiti v jami Brvinščica.

Vir: Teković, 2004
Na sliki 30 lahko vidimo, da se na stropu nahajajo majhni stalaktiti.
S pojavom turizma in potapljaških aktivnosti na Kornatih se predvideva, da bodo v
prihodnosti odkriti še številni speleološki objekti na območju Kornatov. Upajmo, da bodo
takšni speleološki objekti tudi registrirani in primerno zaščiteni.
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4. 5. Podnebje na Kornatih
Vse meteorološke meritve, ki jih beležijo že od časa Avstro-Ogrske, opravljajo na
svetilniku Sestrice, ki predstavljajo severno mejo narodnega parka Kornati. (Filipi, 1974)
Slika 31: Svetilnik Sestrice.

Vir: Sestrice Lanterna, 2009
Svetilnik Sestrice se nahaja na otočku Vela Sestrica in leži nasproti JV rta Dugega
otoka. Stolp svetilnika je visok 26 m (47,5 m nad morjem) in je bil zgrajen leta 1876 (Filipi,
1974).
Na ta svetilnik je Avstro-Ogrska monarhija pošiljala svetilničarje skupaj z njihovimi
družinami, ki so vzdrževali svetilnik in opravljali meteorološke meritve. Svetilnik Sestrice je
eden največjih na Jadranu in ima tri nadstropja z bogato knjižnico. V njem je lahko živelo do
šest družin. (Filipi, 1974)
Danes k izgledu Kornatov veliko prispeva podnebje. Kornati so na meji med dvema
meteorološko različnima področjema. Prvo je severni Jadran, ki ima veliko deževnih dni
spomladi in jeseni zaradi vpliva ciklonov, drugo pa je južni Jadran, ki ima izrazito topla in
suha poletja ter blage zime (Nacionalni park Kornati, 2009).
Čeprav se nahajajo na meji med različnimi klimatskimi vplivi, imajo otoki dokaj izenačeno
klimo. Razlog temu je majhna nadmorska višina in majhna površina kopnega, pa tudi enako
površje (brez ali z malo vegetacije), tako da ni velikih možnosti za mikroklimatsko pestrost.
Zjutraj se pojavlja rosa.
Klimo Kornatov bi lahko opredelili kot zmerno toplo s suhim in toplim poletjem in največ
dežja v dveh jesenskih mesecih po Köppenovi regionalizaciji Csa (mediteransko podnebje )
(Penzar, 2001).
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Slika 32: Klimatogram meteorološke postaje Vela Sestrica za obdobje 1981- 1992.
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Na sliki 32 je klimatogram za edino meteorološko postajo na območju Kornatov – Vela
Sestrica, za obdobje 1981–1992. Z njega lahko razberemo, da Kornati po Köppenovi
klasifikaciji sodijo v podnebje tipa Csa (zmerno toplo podnebje z vročimi poletji, za katerega
je značilno sušno obdobje poleti in višek padavin pozimi, ki znaša od 500 do 1000 mm letno).
Glede temperatur je značilnost podnebja Csa, da je povprečna temperatura najtoplejšega
meseca višja od 20°C (Ogrin, 2000 )
Povprečna letna temperatura zraka na Kornatih znaša 16°C. Najnižja je v februarju, ko je
povprečno 8°C in najvišja v juliju, ko je povprečno 25°C. Najnižja izmerjena temperatura v
obdobju 1961–1991 je bila -3,8°C, najvišja pa 36,4°C (Nacionalni park Kornati, 2009). Dežja
pade 798 mm letno. Sneg je zelo redek in pada samo par ur. Število snežnih dni na leto je 3,3.
(Park prirode Telašćica, 2009)
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Slika 33 : Vetrovne rože za območje Kornatov na postaji Vela Sestrica za obdobje
1981-1992.

Vir: Vučetić, 1995, str. 115
Slika 33 nam prikazuje, da je najpogostejši (19,4 %) in najmočnejši veter na področju
Kornatov burja (Penzar, 2001). V opazovanem obdobju (1981-1992) je burja najpogosteje
pihala pozimi in jeseni, jugo pa spomladi in jeseni. Z jugom nastajajo nekaj metrov visoki
valovi (do 3,5 metra), ki oblikujejo vse Kornatske otoke in še posebej kornatske »klife« in
spodmole. Ti valovi udarjajo v »klife« z močjo tudi do 5.000 kg na m² (Filipi, 1974, str. 15).
Poleti najpogosteje piha maestral (SZ veter), ki zelo ublaži vroče poletne dni .
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Slika 34: Povprečno število dni z burjo in jugom na postaji Vela Sestrica za obdobje
1981- 1992.
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Na sliki 34 je vidno, da burja piha najpogosteje pozimi (posebej decembra in januarja). V
obdobju 1981–1992 je na Kornatih povprečno pihala 66 dni na leto. To je logično, saj je burja
katabatski (spuščajoči se) veter in so v teh dveh mesecih največje temperaturne razlike ter
največji gradient pritiska med kopnim in morjem. Zato prihaja do kanaliziranja vetra ter
močne burje, ki najpogosteje piha v sunkih. Jugo je na Kornatih v obdobju 1981–1992
najpogosteje pihal spomladi (marec, april) in jeseni (oktober, november), ko številni cikloni
prehajajo čez območje Jadrana (Ogrin, 2000). V opazovanem obdobju je povprečno pihal 46
dni na leto (Penzar, 1995) .
Trajanje Sončevega sevanja na Kornatih je okoli 2.700 ur letno. Pozimi okoli 5 in
poleti okoli 11 ur na dan (Klimatski atlas Hrvatske, 2008).
Slika 35: Povprečno trajanje Sončevega sevanja na postaji Vela Sestrica v obdobju
1981- 1992.
Povprečne vrednosti dnevnega sončnega
obsevanja (h) na Kornatih v obdobju 1981- 1992
4,7
4,7

DECEMBER
NOVEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
AVGUST
JULIJ
JUNIJ
MAJ
APRIL
MAREC
FEBRUAR
JANUAR

5,1
4,7

6,3

6

8,2

6,9

8,4

9,6

10,5
11,1

Povp. št. ur z soncem na dan

Izdelala: Maja Abramović

Vir podatkov: Penzar, 1995, str. 94
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S slike 35 je razvidno, da julija na Kornatih sonce sije več kot 11 ur na dan, medtem ko
pozimi le okoli 5 ur. Razlog za to so atmosferski dejavniki - bolj natančno oblačnost. Kot sem
že omenila, imajo Kornati maksimum padavin pozimi. Te padavine so frontalnega tipa, kar
pomeni, da fronte z oblaki preprečijo daljše sončno obsevanje v zimskih mesecih.
Za območje Kornatov je znan pojav tudi vodna tromba. Na širšem območju Šibenika
in Zadra je bilo namreč v obdobju 2000–2008 registriranih okoli 5 vodnih tromb na leto
(Abramović, 2008, str. 14). Njihov pojav je zelo pogost tudi na Kornatih, ampak pogosto niso
zaznane iz preprostega razloga, ker ne povzročijo nobene materialne škode.
4.6. Rastlinske in živalske vrste na Kornatih
Danes je z vidika morske favne in rastlinskih vrst na Kornatih zbrano veliko podatkov,
ki pa niso bili nikoli sistematično analizirani in objavljeni.
Rastlinske in živalske vrste na kopnem na območju Kornatov so predvsem posledica
dejavnikov, ki so vplivali na današnji izgled Kornatov. Zaradi požarov in ogolelosti otokov so
po naravnih zakonitostih preživele namreč le tiste rastlinske in živalske vrste, ki so se temu
lahko na tak ali drugačen način prilagodile.
Seveda je to tudi razlog, zakaj je na Kornatih rastlinskih in živalskih vrst razmeroma malo,
glede na ostale, tudi bližnje otoke.
4.6.1. Živalske vrste na Kornatih
O favni na Kornatih se dokaj malo ve. To je pokazal tudi simpozij o favni Kornatov leta 1995,
ko so ugotovili, da podatki o vrstah temeljijo na ustnih informacijah in stoletnih zapisih
(Ružanović, 2004 a). V zadnjem času se ponovno prebuja zanimanje znanstvenikov za to
območje.
Navedla bom le nekatere zanimive vrste, ki so se znale prilagoditi življenju na območju
Kornatov. Na Kornatih obstaja samo ena vrsta dvoživk, zelena krastača (Bufo viridis)
(Ružanović, 2004a, str. 61). Razlog temu je celoletno pomanjkanje sladke vode.
Od plazilcev obstajata le dve vrsti martinčkov in ena vrsta kače - južnoevropski zrv
(Malpolon monspessulanus). Zato pa je veliko vrst ptičev. Na Kornatih se npr. nahajata dve
veliki koloniji rumenonogih galebov (Larus cachinnas) s skupaj okoli 800 pari, potem so tu
kolonije morskega vranjka (Phalacrocorax aristotelis) s 50. pari, kolonije planinskega
hudournika (Apus melba) ter nekaj gnezd sokola selca (Falco peregrinus) (Ružanović, 2004,
a, str. 62). Za zveri na Kornatih ni bilo dovolj prostora predvsem zato, ker je površina
kopnega premajhna ter ni zadostnih količin hrane, vode ali primernega zaklonišča.
Pred desetletji naj bi na območju Kornatov bila zelo razširjena populacija zajca, a danes temu
ni več tako. Domačini predvidevajo, da je to zaradi tega, ker se je na otoke razširila kuna
zlatica in je populacijo zajcev občutno zmanjšala (Papeša, 2008). Zdaj lahko pričakujemo, da
se bo ta populacija kun tudi kmalu zelo zmanjšala ali celo izginila zaradi pomanjkanja hrane.
Z vidika živalskih vrst so zelo zanimive jame, katere bo potrebno dodatno raziskati. One
namreč veliko obetajo zaradi dokajšnje izoliranosti in mešanja sladke in slane vode.
Tako so že na samem začetku raziskovanja in iskanja novih živalskih vrst v kornatskih jamah
našli dve endemični vrsti rakcev Niphargus pecencoronatae in Niphargus hebereri
(Ružanović, 2004, a, str. 62).
Kot zanimivost je tu še populacija pajkov. Na območju Kornatov živi največji evropski pajek
istrska tarantela (Lycosa tarentula) , katerega velikost telesa je lahko tudi do 3 cm
(Ružanović, 2004, a, str. 62).
Zakaj se je ta pajek obdržal? Zato ker ne izdeluje mreže, ampak živi na območjih mešanja
prsti in grušča in si v tleh napravi tudi do 15 cm globoko luknjo iz katere lovi plen, ki se mu
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približa. (Ružanović, 2004, a, str. 64). Na Kornatih je to območje »polj« na otoku Kornatu in
Žutu.
Druga vrsta pajka je Argiope lobada. Zanimiv je zato, ker premer njegove mreže lahko znaša
tudi do 2 metra (Ružanović, 2004, a, str. 64). Ta pajek se je, za razliko od ostalih, obdržal na
območju Kornatov, ker je tu zelo malo rastlinstva, pa še to je zelo na redko posejano. Zato so
za preživetje bile potrebne prilagoditve, kot je npr. zmožnost izdelave mreže takšne velikosti.
Živalske vrste v morju so veliko bolj zastopane, vendar so prav tako zelo slabo raziskane.
Navedla bom samo nekatere skupine kot je 22 vrst koral (Anthozoa), 177 vrst mehkužcev
(Mollusca), 55 vrst rakov (Crustacea- Decapoda), 64 vrst bodičavcev (Echinodermata) in 410
vrst rib (Pisces) (Nacionalni park Kornati, 2008). Zelo ugodni pogoji sa nastanitev in
proučevanje populcije rib je območje številnih čeri (Belamarić, 1990).
Slika 36: Polž sodec.

Vir: Teković, 2004
Še ena posebna vrsta na Kornatih je polž sodec (Tonna galea), ki je jadranski endemit in je
zaradi redkosti zaščiten z zakonom. Težak je do 1,5 kg in velik do 30 cm (Teković, 2004).
Rdeče korale so v narodnem parku Kornati obstale samo zato, ker so z zakonom zaščitene. Če
ne bi bile, bi se jim zgodilo podobno kot številnim koralam v okolici. Osebno poznam primer
otoka Zlarin, ki se nahaja pred Šibenikom in je bil v zgodovini zelo znan po koralah. Ko so
ljudje spoznali, da se jim bolj splača prodajati korale, kot živeti od ribolova, so uničili in
pobrali vse korale na tem področju (Lukin, 2007).
4.6.2. Rastlinske vrste na Kornatih
Potencialna fitogeografska združba na območju Kornatov je združba črničevja (Quercus ilex),
vendar je bila zaradi delovanja človeka skoraj v popolnosti uničena. Izjema je le grušč pod
podorom Vela ploća na otoku Kornatu ter posamezni grmi in drevesa večinoma na otoku
Kornatu (Kranjc, 1986; terensko delo).
Najbolj značilne rastlinske združbe na Kornatih so: (lat.) Phagnalo-Centaureetum ragusinae
(hrv. združba busine i dubrovačke zečine) (Ružanović, 2004, b, str. 68).
Centaurea ragusina (hrv. dubrovačka zečina) je ilirsko-jadranski endemit in je značilna
rastlina skalnih razpok. Skoraj vedno je prisotna na klifih z južnimi ekspozicijami (terensko
delo, 2009).
Dokaj enostavno pridemo do zaključka, da je to obenem tudi glavni razlog, zakaj se je
obdržala na območju Kornatov.
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Podobne prilagoditve ima tudi združba (lat.) Plantagini-Limonietum cancallati ( hrv. trpotca i
mrižice). Drevesasti mleček (Euphorbia dendroides) se je prilagodil, ker ima podoben
bioritem kot afriške rastline, namreč cveti pozimi, poleti pa popolnoma miruje (Ružanović,
2004, b, 70).
Najbolj razširjena rastlinska združba na Kornatih je združba žajblja (Stipo-salvietum
officinalis). Najbolj je razširjena na otoku Opatu (terensko delo, 2004).
Obdržale so se, ker niso občutljive na močne udare vetra, sol in pomanjkanje prsti.
Zaradi specifičnih pogojev in požiganja pašnikov na Kornatih so otoki postali območje
maloštevilnih, ampak na te pogoje prilagojenih rastlinskih in živalskih vrst. Zato lahko rečem,
da je požigalništvo postalo dejavnik razvoja (in ne samo uničevanja) posamezne pokrajine ter
dejavnik, ki je pripeljal do današnjih posebnosti otočja.
5. Družbenogeografske značilnosti Kornatov
5.1. Zgodovina poselitve Kornatov
Kornati nikoli niso imeli stalnih naselij, čeprav so bili skozi zgodovino ljudje na njih
venomer prisotni. Dokaz temu je, da so tam najdeni ostanki orodja ljudi iz mlajše kamene
dobe, stari od 4000 do 7000 let (Kulušić, 1997).
Na področju Velega Rata v bližini Telašćice so bili namreč najdeni ostanki delavnice orodja
iz kremena (Brusić, 2004, str. 8).
Na območju kornatskih »polj« Tarac in Trtuša so bili najdeni kamnita sekira ter ostanki
bivališč za ovce in koze s kostmi teh živali (Brusić, 2004, str. 9). Lahko rečemo da je že pred
4000 leti drobnica postala pomemben spremljevalec človeka Kornatih, kaj se je obdržalo do
danes.
Najdene so bile tudi ilirske grobnice in ostanki majhnih bajtic iz suhozida. Najdenih je
pet naselij na otoku Kornat in eno na otoku Žut (Kulušić, 1997). Zanimivo je, da so vsa
naselja na otoku Kornat skoncentrirana ob »poljih«, kar pomeni, da so si ljudje, poleg ribištva,
pomagali preživeti s pomočjo poljedelstva.
Naselja so identificirana na osnovi krožno zgrajenih suhih zidov, znotraj katerih so s
kasnejšimi raziskovanji našli kose keramike. Navadno so bila zgrajena na dvignjenem mestu.
Najbolj izrazito in dvignjeno je Stražišće, kjer so tudi kamene grobne gomile (Brusić, 2004,
str. 10).
S kasnejšimi raziskovanji so arheologi prišli do zaključka, da so bila naselja na otoku
Kornat v obdobju okoli 1000 let pr.n.š. v lastništvu Liburnov (Friganović, 1998). Takšna
manjša naselja niso imela velike moči, ampak je mesto na kopnem izkoristilo potenciale
otokov pred njim, kot so ljudje, živina, les, ladje... To mesto je bilo Jader ali današnji Zadar,
ki je prevzel vlogo lokalnega centra in središča gospodarskega dogajanja (Brusić, 2004, str.
11).
Takratni Jader je imel tudi svojo pomorsko floto »Jadestini«, ki je kasneje dokaj preračunljivo
pomagala Cezarju v boju s Pompejem na Jadranu leta 48 pred našim štetjem. Zaradi tega to
območje (vključno z območjem Kornatov) ni doživelo številnih žrtev v času vključevanja v
Rimsko cesarstvo, za razliko od sosednjih Histrov in Dalmatov (Brusić, 2004, str. 11).
Za časa Rimskega cesarstva so na Kornatih bivali avtohtoni prebivalci Liburni, ki so se začeli
intenzivneje ukvarjati z živinorejo (izključno z drobnico), oljkarstvom, gojenjem vinske trte in
izkoriščanjem kamna na otoku Levrnaka (Skračić, 2004, str. 30)
V najbolj znanem morskem prehodu Mala Proversa so v tistem času zgradili največjo zgradbo
na Kornatih, dolgo 90 metrov. Danes nam ostanki te zgradbe služijo kot le še en dober primer
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izginjanja kopnega z zviševanjem morske gladine v zadnjih 2000 letih, saj so najnižji deli
ostankov te zgradbe danes okoli 2 metra pod gladino morja. Na Dugem otoku je bil zgrajen še
bazen za žive ribe in cisterna za vodo, medtem ko je na drugi strani prehoda, na otoku Katina,
bila zgrajena zgradba za bivanje, kar se še danes lahko vidi po ostankih mozaika na tleh
(Brusić, 2004, str. 10).
V tem obdobju je bil zgrajen tudi bazen za žive ribe velikosti 20x20 metrov na otoku Vela
Svršata, prav tako pa tudi soline v zalivu Šipnata na otoku Kornat (Brusić, 2004, str. 11).
Naslednje obdobje je obdobje oblasti Bizanca. Znanstveniki menijo, da je bila v 6. stoletju
zgrajena najimenitnejša utrdba na območju Kornatov - utrdba Toreta na otoku Kornat
(Skračić, 2004, str. 40).
Slika 37 : Kartografski prikaz Torete na topografski karti F. Girocinija iz leta 1783.

Vir: Faričić, 2005, str. 74
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Slika 38: Karta otoka Kornata.

Vir: Šibenski otoci, 2007
Če pogledamo karto otoka Kornat, lahko pridemo do zaključka, da je bila Toreta zelo
geografsko in strateško postavljena. Zaradi visoke lege in izoblikovanosti reliefa je namreč
lahko nadzirala celoten Kornatski kanal z ene strani in zaliv Vrulje z zunanje strani otoka
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Kornat. Ta zaliv je zelo pomemben, saj je zaradi izoblikovanosti izjemno varno pristanišče,
zaščiteno od vseh vetrov, in kar je najpomembneje, od najmočnejšega juga.
Utrdba je prav tako umeščena na izjemni strateški lokaciji, saj je iz nje moč kontrolirati
»kraška polja« na Kornatu in pomemben morski prehod med otokoma Kornat in Levrnaka. Iz
lastnih izkušenj lahko povem, da je prehod zelo pomemben iz geografskih razlogov. Namreč
že pri malo večjih valovih in ob pogostem jugu, je zelo nevarno pluti po zunanji strani otokov.
Nevarno pa je tudi pogosto spreminjanje smeri vetra. To je bilo še zlasti pomembno v
preteklosti, še posebej če se ozremo na zgodovinsko plutje - skoraj izključno na veter s
pogostim prevozom pomembnega tovora, je najboljše izbrati najvarnejšo pot, primerno
globoko in to je skozi Kornatski kanal med Kornatom in zunanjimi otoki.
Seveda se postavlja vprašanje, zakaj potem ne bi pluli med Kornatom in Žutom. Tukaj so
razlogi družbenogeografske narave. Da bi ladja sploh prišla na ta del, mora pluti skozi več
prelivov, ki so bili vedno pod nadzorom in najverjetneje se je prehod plačeval. Obenem je bilo
plutje po kanalu nevarno zaradi napadov piratov, ki so območje dobro poznali in so se lahko
skrivali v posameznih zalivih ter nenazadnje (kar še danes ni primerno označeno) kanal med
otokoma Kornat in Žut je poln majhnih plitvih grebenov, ki so za ladje lahko usodni.
Možno je tudi, da je bila utrdba uporabljana kot zaklonišče lokalnega prebivalstva v primeru
napada piratov. Pirati so plenili to področje od 16.–18. stoletja. (Brusić, 2004, str. 11) To je
bil zagotovo še dodaten razlog, zakaj so bila naselja na Kornatu in ostalih otokih zgrajena na
sredini otoka, blizu polj, kjer so lahko kontrolirali okoliško morje in obalo ter črede ovac.
Kako pomembna je bila vzhodna obala Jadranskega morja, pričajo številne karte, na katerih
so prikazani tudi Kornati. Kartografske prikaze vzhodnega Sredozemlja, ki so bili bistvenega
pomena za pomorsko povezovanje s Srednjo Evropo, so naredili Piri Reisa leta 1525,
Vesconte in Homen okoli leta 1570, Ortelius leta 1595, Rosaccio leta 1606 in Janssonius leta
1646 (Faričić, 2005).
Slika 39: Prikaz Kornatov na Janssoniusovi karti leta 1646.

Vir: Faričić, 2005, str. 68
V času Benečanov (1409 -1635) je bilo intenzivno izkoriščanje ribištva na območju Kornatov
in takrat je nastalo sezonsko ribiško naselje Piškera (Kulušić, 1997).
Benečani so najemali domače prebivalce kot ribiče, ker so vedeli, da bodo oni kot najboljši
poznavalci območja ulovili največ rib.
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5.2. Lastništvo Kornatov
Ker Kornati skozi zgodovino niso bili nikoli naseljeni, je prišlo do problema lastništva
zemljišč. Ta problem se je vlekel skozi celotno zgodovino.
Lastništvo Kornatov se je skozi zgodovino menjavalo izjemno hitro.
Od leta 1409 do leta 1635 so bili v lasti Beneške republike, tako kot tudi mesto Zadar.
Ko se je Beneška republika leta 1635 znašla v finančni krizi, je prodala Kornate z vsemi otoki
petim zadrskim družinam (Dominis conte di Sebenico, Bologna conte di Zara, Califi conte di
Rovigo, Lantana conte di Santa Eufemia in De Ponte ter Bianchini di Venezia) (Kulušić,
2006).

Slika 40 : Karta Kornatov s prikazom lastništva posesti in poseljenosti, med leti 1824–1830.

Vir: Kulušić, 2006, str. 25
Slika 40 prikazuje, kako so bili Kornati razdeljeni med pet zadrskih družin. Največji del je
imela družina Dominis conte di Sebenico - celoten otok Žut. Ostale družine pa so si razdelile
otok Kornat, tako da je vsaka imela eno »polje«, okoli katerega so bile hiše z občasno
naseljenimi prebivalci, ki so ga obdelovali.
Od leta 1830 se je lastništvo Kornatov še bolj zakompliciralo, ker je prehajalo z dedovanjem
iz rok ene družine v roke druge, vse dokler niso ribiči in poljedelci z otoka Murter kupili od
zadrčanov vse otoke Kornatov. Prebivalci otoka Murterja so se odločili za to potezo, ker so
potrebovali več življenjskega prostora. Otok Murter je namreč skozi stoletja postal
prenaseljen zaradi ljudi, ki so se na njem naseljevali bežeč pred Turki (Skračić, 2001). Za to
so bila potrebna številna odrekanja in dolgoletna posojila. V letih 1859-1864 so odkupili
jugovzhodni del Kornatov, leta 1896 pa še severozahodni del otočja (Juran, 2004, str. 14) in si
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razdelili območje na 14 delov. Murterinom je pripadlo 10 delov, Betinjanom (z otoka Murter)
dva dela in Zaglavčanom (Dugi otok) dva dela (Filipi, 1974, str. 26). Novi prebivalci so začeli
hitro graditi hišice, cisterne za vodo ter gojiti oljke, fige in vinsko trto (Juraga, 2008).
Situacija glede lastništva se ni veliko spremenila vse do današnjih dni, kar je razvidno iz
spodnje razpredelnice.
Preglednica 4: Lastništvo kornatskih hišic.
LASTNIKI SO IZ NASELJA

HIŠE

CISTERNE ZA VODO

214 (83 %)

148 (89%)

17

5

16

5

7

4

Državno lastništvo

4

4

Skupaj na Kornatih

256

166

Murter
(otok Murter)

Betina
(otok Murter)

Zaglav
(otok Dugi otok)

Sali
(otok Dugi otok)

Vir podatkov: Filipi, 1974, str. 26
Iz preglednice 4 je razvidno, da so še danes večinski lastniki Kornatov prebivalci otoka
Murter. Čeprav so podatki dokaj stari, so še vedno relevantni, saj se stanje do danes ni veliko
spremenilo. Delno tudi zaradi tega, ker se je veliko dedičev izselilo, zemlje pa niso prodali
(Juraga, 2008). Tudi če bi se lastniki naenkrat odločili zemljo prodati, tega ne smejo narediti
brez vednosti uprave narodnega parka Kornati, saj ima država predkupno pravico (Vidaković,
2003).
Ko so se določile meje med posameznimi lastniki zemljišč, so novi lastniki začeli graditi suhe
zidove, ki so imeli dvojno vlogo. Bili so meja in hkrati so preprečevali, da bi se zemlja spirala
v morje ob močnejših nalivih.
Posledica tega je, da so v sto letih Kornati postali prepredeni s suhimi zidovi. Najprej od ene
do druge strani otoka, potem pa še vmes, kakor so zemljo podedovali številni sinovi. Majnarić
navaja, da naj bi bilo teh suhih zidov okoli 250 km. ( Majnarić, 2004)
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Slika 41 : Tipi suhih zidov na Kornatih

Vir: Kulušić, 2006, str. 93
Na sliki 41 so prikazani različni tipi suhih zidov na območju Kornatov. Glede na njihovo
raznolikost lahko pridemo do zaključka, da grajenje suhih zidov ni bila samo dopolnilna
dejavnost, ampak so bili grajeni zelo premišljeno, glede na stran otoka, izpostavljenost vetru,
naklonu pobočja, kar se odraža tudi v njihovi trajnosti.
Začeli so graditi tudi majhne cerkvice, katere so prav tako imele dvojno vlogo.
Imele so duhovno vlogo in vlogo svetilnika, tako da se je v stolpu prižgala bakla.
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5.2.1. Življenje prebivalcev Kornatov
Življenje na Kornatih je bilo skozi zgodovino zelo specifično. Bilo je zelo drugačno od
življenja na otokih v okolici ali na kopnem in je rezultat naravnogeografskih značilnosti in
družbeno-zgodovinskih dejavnikov.
Še danes so prebivalci Kornatov (posledično tudi ljudje, ki so danes lastniki zemlje –
Murterini, Betinjani...) drugačni. Imajo svoje običaje, navade, prehrano, skratka način
življenja, ki je specifičen. Prenašal se je z generacije na generacijo in je posledica
večstoletnega življenja in boja za preživetje na Kornatih.
Najbolj zgodnji pisani dokument, ki nam prikazuje življenje na Kornatih je nastal leta 1354 in
govori o živinoreji na Kornatih kot najbolj pomembnem dejavniku za preživetje tega
območja. Že 30 let kasneje se z inventarizacijo posesti zadrske komune omenjajo tudi pašniki
in njive, kar nam pove, da so ljudje dopolnjevali živinorejo s kmetovanjem na manjših
obdelovalnih površinah (Juran, 2004, str. 14). Pri tem moramo spomniti, da Kornati v tistem
času niso bili goli kot danes in da je zaradi tega količina prsti s terasiranjem omogočala dokaj
solidno kmetovanje.
Prebivalci Kornatov so takrat živeli v stalnem strahu, saj so pirati te kraje pogosto obiskovali
in plenili. Obstajajo zapisi, da so leta 1361 pirati odpeljali 20 ovc in koz ter prebivalcem
pobrali denar, volno, sir in celo oblačila. Takšni in podobni napadi so bili zelo pogosti (Filipi,
1974).
Iz zgodovinskih virov je znano, da so Rimljani imeli na otoku Piškera ribogojnico in celo
ribiško naselje, ki je tam predelovalo (solilo in sušilo) ribe (Skračić, 2004, str. 35). Vendar naj
se prebivalci Kornatov v rimskih časih ne bi ukvarjali z ribolovom. Ribolov kot dopolnilna
dejavnost je med prebivalci Kornatov zaživela šele potem, ko je leta 1524 zadrčan Šimun
Cedolini uvedel nov način lova na plavo ribo z uporabo svetlobe. Že nekaj let zatem je bilo
zaradi te inovacije na otoku Piškera zgrajeno majhno naselje in prehod, kjer so pobirali davek
na ribe (Filipi, 1974, str. 29).
Slika 42: Izsek iz topografske karte otoka Piškera iz leta 1783.

Vir: Juran, 2004, str. 14
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Slika 42 prikazuje tloris ribiškega naselja Piškera. Naselje je imelo takrat okoli 50 hiš, svoje
pokopališče, pomole, bazene za skladiščenje žive ribe in značilen prehod, kjer so ribiči
plačevali davek na ulovljene ribe.
Danes so vidni le še neznatni ostanki posameznih zidov in cerkve, zgrajene leta 1560
(terensko delo).
Dolgo časa so imeli tudi prebivalci Dugega otoka pravico do koriščenja ribolovnih pravic,
vendar so morali vsakodnevno oskrbovati Zadar po vnaprej dogovorjeni ceni (Friganović,
1998). Seveda tudi takrat pirati niso pustili prebivalcem Kornatov, da bi mirno živeli, ampak
so se pojavili še novi. Tudi senjski uskoki in razbojniki z Murterja so jim kradli živino, denar,
potapljali ladje ali jih celo odpeljali v suženjstvo (Skračić, 2004, str. 37).
Medtem, ko je imelo ribištvo svoje vzpone in padce, kmetovanje pa je bilo skoncentrirano na
majhne obdelovalne površine in ko so soline kmalu po omembi leta 1421 na otoku Lavsa
propadle, se je edino živinoreja obdržala do 20. stoletja kot primarna gospodarska dejavnost
na Kornatih. To pomeni, da se ta dejavnik v življenju prebivalcev Kornatov ni najmanj šest
stoletij bistveno spremenil.
Obstajali so poskusi gojenja vinske trte na obdelovalnih površinah, katerih je le 1 % površja
otokov.
Slika 43: Karta obdelovalnih površin na Kornatih 1824-1830.

Vir: Kulušić, 2006, str. 25
Na poljih Tarac in Trtuša (ki se nahajata na otoku Kornat) so v 16. stoletju gojili skoraj
izključno vinsko trto. Tako je tudi ostalo zapisano v prvem avstro-ogrskem katastru za to
območje, nastalem med leti 1824-1830. Z nakupom kornatskega zemljišča s strani Murterinov
in Betinjanov, se je stanje spremenilo in vse vinograde so zamenjali z oljkami in smokvovci
(Juran, 2004; Filipi, 1974).
Murterini so se najverjetneje odločili za to potezo, da bi povečali majhne obdelovalne
površine na Kornatih, ki so kar naenkrat morale nahraniti veliko več »lačnih ust«. Murterini
so se namreč šele po nakupu Kornatov začeli intenzivno ukvarjati z ribolovom na luč
(Skračić, 2004, str. 20). To pa pomeni, da so za luč uporabljali tisto, kar je bilo najbližje črničevje na Kornatih. Iz tega lahko predpostavljamo, da se je tudi zaradi krčenja drevja
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pokrajina začela preoblikovati, glede na to, da je ribolov trajal od mraka do mraka, 20 dni v
mesecu.
Živinoreja se je skoncentrirala samo na ovčerejo, saj so koze pojedle čisto vse in izpulile
rastline skupaj s koreninami, zaradi česar se rastlinski pokrov dolgo časa ni obnovil. Grobe
ocene kažejo, da lahko preživi približno ena ovca na hektar površine kornatskih pašnikov. Iz
tega sledi, da na celotnem arhipelagu lahko biva okoli 7000 ovc. (Papeša, 2008)
Ovce imajo še danes oznake na ušesih, s pomočjo katerih se ve, čigavo lastništvo so v primeru
kraje ali v primeru, da ovce preplavajo z enega na drugi otok, kar se tudi pogosto zgodi
(Papeša, 2008).
Ko so Kornate kupili Murterini, je plačilna enota postalo olivno olje, saj je to bilo edino
blago, ki se je lahko kjerkoli in kadarkoli prodalo (Skračić, 2004, str. 21).
Z nakupom Kornatov so Murterini postali njihovi današnji lastniki in njihovi prebivalci.
Zaradi tega so se morali tudi oni spremeniti in prilagoditi težkemu življenju. To življenje je
predvsem zahtevalo skoraj nenehno potovanje od Murterja do Kornatov, za kar je bilo
potrebno imeti ladje. Zato je naselje Betina na otoku Murterju v teh časih postalo ena
največjih in najboljših ladjedelnic na Jadranu (še danes se iz teh razlogov odvija Betinska
regata).
Življenje na morju je zahtevalo tudi prilagoditev lastnega življenjskega ritma. Pot na Kornate
se je začenjala okoli četrte ure zjutraj, ker je takrat pihal levant (smer vzhod-zahod), ki je
ladjo na jadra zaradi orientiranosti otokov enostavno odpeljal z Murterja na Kornate. Vsaka
zamuda je pomenila veslanje proti maestralu, ki se začenja okoli 11. ure dopoldne. Obratno je
bilo popoldne. Proti Murterju se je najpozneje plulo okoli 17. ure, ko je pihal maestral (smer
severozahod-jugovzhod), ki poneha okoli 21. ure zvečer (Juraga, 2006; terensko delo).
Tudi danes je najpogostejše vprašanje na Kornatih: »Koje će vrime?« (Kakšno bo vreme?)
Vremenske značilnosti tega območja so tako bistveno vplivale na vse ostale dejavnosti, s
katerimi so se prebivalci ukvarjali; od striženja ovc, obiranja oliv, prevoza ovac na Murter ali
Kornate, sušenja fig, teže ladij, ki so vozile na Murter les, olive, ribe, kam vreči ribiške mreže
- na severno ali južno stran otoka...
Zato so se ljudje sčasoma naučili zelo dobro napovedovati vreme na tem območju, od
napovedi dežja, nevihte ali zatišja. Pri terenskem delu sem več Murterinov, ki zelo pogosto
obiskujejo Kornate, vprašala kako »napovedujejo« vreme. Niso mi znali točno odgovoriti,
ampak rekli so, da gledajo vse – višino morja v zalivu, čas plime in oseke, luno, obnašanje
živali (recimo ovce se vedno premikajo proti vetru, koze pa z vetrom), izgled oblakov, zvok
valov, ki udarjajo ob obalo... in potem na podlagi izkušenj napovedo vreme za nekaj dni
vnaprej.
Tudi ostale značilnosti življenja prebivalcev Kornatov so posledica geografskih in ostalih
dejavnikov, recimo kuhinja. Ker je bil dan vedno prekratek za pot od Murterja do Kornatov in
potem za opravljanje vseh del, ki jih je bilo potrebno opraviti v omejenem času, se je temu
prilagodil tudi jedilnik. Jedlo se je tisto, kar so ulovili na poti na Kornate, kar pomeni skoraj
vedno ribe, katere so skuhali z malo zelenjave, zrasle na Kornatih. Tudi danes v
vsakodnevnem jedilniku prevladuje kuhana riba, za razliko od sosednih območij in
pravzaprav celotnega Jadrana, kjer se ribe večinoma peče (terensko delo; Juraga, 2006).
Sredi 19. stoletja je prišlo na otoku Kornat do požara, ki je pustošil 40 dni. Ljudje so opazili,
da trava potem hitreje raste in ker je bila ovčereja bistven gospodarski dejavnik, pastirji od
takrat vsakoletno (ali vsakih par let) požigajo. Ker spomladi in poleti pripeljejo na pašo še
ovce, ki popasejo travo, imajo Kornati danes tako specifičen izgled (Friganović, 1998; Filipi,
1974).
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5.2.2. Prebivalstvo Kornatov
Območje Kornatov v zgodovini ni bilo nikoli stalno poseljeno. Tudi število prebivalcev ni niti
približno znano vse do popisov prebivalstva leta 1880, ko so bili Kornati prvič popisani kot
posebna zaključena enota. Prej se je vedno govorilo o prebivalstvu vseh zadrskih ali
šibeniških otokov, ki so bili v primerjavi s kornatskim otočjem veliko bolj obljudeni in skozi
zgodovino stalno poseljeni (Majnarić, 2004; Filipi, 1974; Nacionalni park Kornati, 2009).
Rezultati štetja prebivalstva po popisih, ki so bili narejeni za območje Kornatov, so prikazani
v spodnji preglednici.
Preglednica 5: Število prebivalcev na Kornatih po popisih prebivalstva.
leto

1880

1890

1900

1910

1931

1961

1991

št. preb

47

32

6

92

313

6

3

Vir: Majnarić, 2004, str. 205
Iz preglednice 5 je razvidno, da je uradno število prebivalcev glede na popise prebivalstva na
Kornatih bilo vedno zelo nizko (gre za uradno prijavo bivališča, ne za dejansko celoletno
bivanje na otočju). Izstopata le leti 1910 in 1931, najverjetneje kot posledica prve svetovne
vojne, ko so se ljudje umaknili na otoke. Zakaj se to ni zgodilo kasneje, med drugo svetovno
vojno? Zato ker so Italijani (ki so imeli 100 vojakov na svetilniku Sestrice) z vojsko
»počistili« kornatsko območje - pobili so pastirje in požgali hišice ter odpeljali okoli 4000
ovc, da ne bi to otočje postalo zavetišče partizanom. Podobno hajko so leta 1944 izvedli tudi
Nemci (Filipi, 1974, str. 32).
Od takrat je na Kornatih uradno živelo manj kot 10 prebivalcev.
Tako je bilo tudi ob popisu iz leta 2001, kar je razvidno na spodnji razpredelnici.
Preglednica 6: Prebivalstvo na Kornatih po popisu leta 2001
NASELJE

SPOL

SKUPNO

35-39

45-49

50-54

65-69

70-74

75-79

Kornati

moški

5

-

2

1

-

1

1

ženske

2

1

-

-

1

-

-

7
Vir: Popis prebivalstva 2001, 2009.
Iz podatkov o popisu prebivalstva leta 2001 je razvidno, da je na Kornatih uradno živelo 7
oseb.
Podatke je bilo možno dobiti samo po spolu in starostnih skupinah, medtem ko podatkov o
otoku prebivanja zaradi premajhne populacije ni bilo možno dobiti (varstvo osebnih
podatkov). Očitno je, da na Kornatih uradno živi večinoma zrela populacija in da prevladujejo
moški.
S terenskim delom in iz pogovorov s prebivalci otoka Murter, sem ugotovila, da niti teh
sedem ljudi, ki uradno živijo na Kornatih, ne biva tam stalno, ampak le začasno. Ker so to
večinoma ljudje zrelega ali starejšega starostnega obdobja, večji del leta prebivajo na otoku
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Murter ali drugje na območju Hrvaške, pri svojih otrocih. Na Kornatih bivajo večinoma v
predsezoni od marca do junija, ko ni premrzlo, da si lahko sami ogrejejo hišo, a ni vrhunec
sezone, ko bi jim bilo bivanje na Kornatih prenaporno zaradi poletnih visokih temperatur.
Tisti, ki so še vedno pri močeh, pa bivajo na Kornatih tudi od septembra do konca novembra,
saj se takrat obirajo olive in se prideluje olje (Juraga, 2008; terensko delo).
Zastavlja se vprašanje, zakaj so ljudje potem uradno prijavljeni na območju Kornatov, ko pa
tam prebivajo le nekaj mesecev?
Prva misel je, da razlog najverjetneje tiči v državnih podporah za življenje na otokih. Za
območje Kornatov je pomembno, da država daje podpore za ovčerejo, čebelarstvo, oljkarstvo,
izdelavo avtohtonih spominkov, ribolov in turizem. Vsi ti izdelki lahko dobijo tržno znamko
»hrvaški otoški proizvod« in zaščiteno geografsko poreklo (Zakon o otocima, 1999).
To je velika spodbuda za razvoj in velika prednost za ljudi, živeče na tem področju v
primerjavi z ostalimi.
Vendar iz rezultatov terenskega dela ne moremo reči, da so ljudje močno zainteresirani, da bi
te prednosti primerno izkoristili. Večinoma vse ostaja znotraj otoka Murter, a tudi tam boste
težko kupili katerega od avtohtonih proizvodov. Kornatski žajbljev med je npr. znan in zelo
kakovosten, ampak že na otoku Murter ga je težko dobiti, razen če ne poznate ljudi, ki se
ukvarjajo s čebelarstvom. Proizvodnja je majhna in večinoma vse ostaja znotraj družine.
Podobno je z olivnim oljem. Tudi na tržišču ne obstaja kornatsko olivno olje, ampak ga je
možno nabaviti na otočju le pri kakšni hiši na Murterju ali direktno od znancev. Večji del se
sploh ne prodaja, ampak se porablja v turistični sezoni v restavracijah.
Ovčereja in ribolov sta bolj namenjena tržišču in odkup je ponavadi že vnaprej dogovorjen,
čeprav pozneje na teh izdelkih ni dodatno poudarjeno geografsko poreklo, kljub temu da bi to
bilo možno narediti (terensko delo; Juraga, 2008; Šikić, 2008).
Ali je potem sploh res, da prebivalci Kornatov bivajo na Kornatih zaradi državnih vzpodbud
in prednosti, ki jih s tem dobivajo? Glede na to, da zaenkrat teh prednosti ne izkoriščajo, to
očitno ni pravi razlog. Po mojem mnenju pravi razlog tiči v navezanosti na domači kraj, na
kraj, kjer se počutijo doma in glede na starostne skupine večine prebivalcev, na kraj, v
katerem želijo prebivati po upokojitvi.
5.3. Turizem na Kornatih
Kornati so v drugi polovici prejšnjega stoletja postali zelo zanimivi s turističnega
vidika. Mogoče lahko rečemo, da so Kornati postali zanimivi za turizem poleti leta 1936, ko
je na njih bival angleški kralj Edvard VIII. s svojo zaročenko Wallis Simpson in s tem
pritegnil zanimanje tujih novinarjev za zadrske in šibeniške otoke (Katić, 2004). Zaradi
neokrnjenosti in dejstva, da nikoli niso bili naseljeni, kaj šele imeli kakšno industrijo, so
kmalu dobili sloves turistične oaze.
Prav iz teh razlogov je zgodaj prišlo do pobude za ustanovitev narodnega parka. Do
tega je prišlo iz dveh razlogov: prvi so naravne značilnosti, ki jih je potrebno ohraniti, drugega
pa tudi ne smemo spregledati - zasebno lastništvo otokov.
Čeprav se drugi razlog pogosto zanemarja (namerno bolj kot slučajno), ima le-ta velik pomen.
Seveda lastniki niso hoteli ogrožati svojega lastništva, ne da bi oni od tega imeli koristi, zato
so spodbude za ustanovitev narodnega parka in izjemno strogi predpisi bili pobuda lastnikov
otočja.
Kmalu po razglasitvi narodnega parka leta 1980 (ki je obsegal tudi južni del Dugega otoka –
današnji naravni park Telašćica) je prišlo do nesoglasij v načinu vodenja parka, glede na to,
da je bil park razdeljen med občini Zadar in Šibenik (meja je potekala po isti črti kot danes
poteka med Zadrsko in Šibeniško-Kninsko županijo - morskem prehodu Mala Proversa).
Zato se je leta 1988 narodni park Kornati razdelil na narodni park Kornati (območje JV od
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prehoda Mala Proversa) in na naravni park Telašćica (J del Dugega otoka) (Nacionalni park
Kornati, 2008).
Danes so rezultati drugačnega upravljanja območja vidni tudi v pokrajini. Kornati so še vedno
goli, predpisi o varstvu narave so izjemno strogi, ovčereja je še vedno bistvena dejavnost.
Naravni park Telašćica pa je po drugi strani na gosto poraščen z alepskim borom (Pinus
halepenis), zaliv Telašćica je vedno sidrišče velikemu številu različnih ladji, restavracije so se
razširile, poti betonirale, skratka obrnil se je k turističnemu zaslužku (terensko delo).
V letih po domovinski vojni (1991-95) je postal turizem na Kornatih zelo pomembna
dejavnost. Število obiskovalcev Kornatov se je povečevalo, nato pa je prišlo do nihanja števila
obiskovalcev. Leto 2004 je bilo najbolj obiskano in takrat je bil vrhunec obiska, kar je
razvidno iz preglednice 7.
Preglednica 7: Preglednica prodanih vstopnic na Kornatih.
Prodano vstopnic:

1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.

vseh

Prodano
rekreacijskih
ribolovnih
dovoljenj:

Prodano
dovoljenj za
potapljanje:

individualnih

skupinskih

17.960

5.020

22.980

26

356

22.378

7.762

30.140

181

698

35.440

20.110

55.550

242

906

31.671

20.780

52.451

98

1.589

20.756

28.944

49.700

26

904

39.882

23.136

63.018

11

675

Vstopnice
po plovilih:
74.000

2004.
2005.
2006.
2007.

25.700
38.047
10.621

Vir: Nacionalni park Kornati, 2009; Eksplozija turista u nacionalnim parkovima, 2005; Strani
turisti opsjedaju nacionalne parkove, 2006
Po letu 2004 je število obiskovalcev padlo, hkrati pa je prišlo tudi do spremembe v načinu
zbiranja podatkov. Od leta 2004 do 2006 se niso več prodajale skupinske in individualne
vstopnice. Razlika je bila le, če ste kupili vstopnico pred vstopom v narodni park (11 € oz. 80
HRK) ali v enem od sosednjih pristanišč ali v turističnih agencijah (7 € oz. 50 HRK)
(Eksplozija turista u nacionalnim parkovima, 2005).
Leta 2007 se je uprava NP Kornati odločila za prodajo vstopnic po ladjah, glede na njihovo
dolžino, neodvisno od števila ljudi na njej. To pravilo velja tudi za turistične ladje, s katerimi
prihaja v park veliko število obiskovalcev. Cena znaša okoli 20 € (150 kun) za ladje do 11
metrov dolžine in 60 € (450 kun) za ladje, daljše od 18 metrov (Nacionalni park Kornati,
2009).
Ta sprememba režima zaračunavanja vstopnic za narodni park Kornati je pripeljala do tega,
da podatkov o številu prodanih vstopnic ne moremo primerjati s prejšnjimi leti in niti ne
moremo predvidevati podatka o številu ljudi, ki so dejansko obiskali narodni park.
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5.3.1. Pravila v narodnem parku Kornati
Predpisi o varstvu narave so na Kornatih zelo natančni in strogi. Npr. nihče ne sme v narodni
park Kornati brez vstopnice, plovba je dovoljena v vseh delih narodnega parka, razen v
območju posebne zaščite, sidranje je dovoljeno samo v zalivih Stiniva, Statival, Lupeška,
Tomasovac - Suha punta, Šipnate, Lučica, Kravjačica, Strižnja, Vrulje, Gujak, Opat,
Smokvica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Vela Panitula ter v uvali Anica na Levrnaki. Ker so
Kornati v zasebni lasti, so pešpoti posebej označene in je gibanje po kopnem dovoljeno samo
po teh poteh. Kopanje je dovoljeno povsod, razen v območju posebne zaščite. Potapljanje je
dovoljeno samo s predhodno pridobljenim dovoljenjem. Rekreacijski ribolov je dovoljen
samo v času ribiške sezone (ki je posebej določena) izključno z dovoljenjem in z omejitvijo
največ 3 kg rib na dan (Nacionalni park Kornati, 2008).
Na območju narodnega parka ni dovoljeno nabiranje, poškodovanje ali uničevanje katerihkoli
rastlin. Ne sme se loviti, vznemirjati, poškodovati ali ubijati živali (razen ribolova z
dovoljenjem). Prepovedan je tudi vnos drugih rastlin ali živali na področje parka in
kakršnokoli izkoriščanje ali onesnaževanje kopnega ali morja. Prepovedano je tudi prižiganje
ognja (razen na posebno označenih mestih), vnašanje strelnega orožja in podvodnih pušk
(Nacionalni park Kornati, 2008).
5.3.2. Pravila v naravnem parku Telašćica
Naravni park Telašćica je bil razglašen predvsem zaradi treh geomorfoloških posebnosti – to
so slano jezero Mir, zaliv Telašćica in visoki klifi (Park prirode Telašćica, 2009).
Zakon o zaščiti narave na Hrvaškem iz leta 2003 določa, da so znotraj območja parka narave
»dovoljene vse dejavnosti, katere ne ogrožajo pomembne vloge narodnega parka« (Park
prirode Telašćica, 2009; Zakon o zaštiti prirode,2003).
Bolj natančno, naslanja se na 154. člen Zakona o zaščiti narave iz leta 2003, ki pravi, da so »v
naravnem parku dovoljene vse gospodarske in druge dejavnosti, ki ne ogrožajo pomembne
značilnosti naravnega parka« (Zakon o zaštiti prirode, 2003). To pomeni, da se lahko park
zelo intenzivno izkorišča za potrebe turizma ali druge dopolnilne dejavnosti, kar se v praksi
tudi dogaja.
Tudi D. Magaš v svojem članku o Telašćici z naslovom: Nature park »Telašćica« on Dugi
otok (1998) govori o velikem neuspehu administracije v zvezi z gradnjo in preurejanjem hiš
na območju Telašćice.
Pomanjkanje skrbi in strokovnih ljudi na področju biologije, ekologije, okoljskega planiranja
in, nenazadnje, geografov je pripeljalo do neke vrste degradacije naravnega parka Telašćica
(Magaš, 1998).
D. Magaš (1998) tudi opozarja, da je navtični turizem postal privlačen faktor, obetavna
dejavnost in ogrožajoč za naravno okolje glede na to, da ima Telašćica status naravnega
parka.
Pokrajina NP Kornati je danes še vedno neporaščena, ovčereja je še vedno bistvena dejavnost.
Pokrajina parka narave Telašćica pa je poraščena z antropogeno vegetacijo (alepski bor (lat.)
Pinus halepensis), poti so betonirane, turizem je bistvena dejavnost. Zaradi nesodelovanja
med tema dvema območjema menim, da se bodo v prihodnosti razlike v izgledu pokrajine,
onesnaženosti in bistvenimi dejavnostmi samo še povečevale.
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5.3.3. Vrste turizma na Kornatih
Najpogostejše oblike turizma na Kornatih so marinski turizem, robinzonski turizem in
kampiranje. Marinski turizem je vrsta turizma, ko turist biva na ladji in v marinah zaradi
počitka in rekreacije ( Luković, 2007). Za marinski turizem v zadnjih letih obstaja na območju
Jadrana vse večje povpraševanje (Nacionalni park Kornati, 2009). Marinski turizem je zelo
zastopan, posebej s strani tujcev, ki se s plovili pogosto ustavijo na področju Kornatov. Kljub
predpisom, omejitvam sidranja in frekvenco hrupa, želi uprava narodnega parka turiste čim
dlje zadržati na območju parka. Za turiste je tako poskrbljeno z restavracijami (20) in z
možnostjo nabave hrane na ladjah, ki krožijo po narodnem parku. V Veli Panituli je trgovina,
v kateri je mogoče nabaviti tudi ostale izdelke (terensko delo) ter edina marina na območju
Kornatov z veliko kapaciteto za marinski turizem. Na tem delu otoka je restavracija, trgovina
s hrano in pešpot na drugo stran otoka (terensko delo).
Vse restavracije in trgovine so na voljo samo v času viška turistične sezone (15.7.–15.8.). V
ostalih delih leta je hrano mogoče kupiti le na otoku Murter, ki je oddaljen 7 morskih milj
(terensko delo).
Marinski turizem je na Hrvaškem, in s tem na Kornatih, zelo popularen in država želi povečati
njegov obseg, saj ta vrsta turistov veliko več zapravi na počitnicah (najem priveza v marini,
prehrana v restavracijah, nakup goriva). Ker se od leta 2007 vstop v park zaračunava po
plovilih, bo šele v naslednjih nekaj letih možno dobiti podatke o tem, ali marinski turizem na
območju Kornatov narašča ali stagnira.
Druga vrsta turizma, ki postaja zelo popularna v zadnjem času, je robinzonski turizem.
To je vrsta turizma, pri kateri lahko turist najame hišico na osamljenem otoku in tam preživi
počitnice v neokrnjeni naravi, daleč od civilizacije, brez stikov z zunanjim svetom in brez
tehnologije. Za robinzonski turizem sta značilna pogoja nerazvejana infrastruktura in slabi
življenjski pogoji (Magaš, 1998; Magazin, 2007).
Kornati so kot nalašč za tako vrsto turizma, tudi zato ker nimajo velikih kapacitet. Gradbenih
objektov je v celotnem arhipelagu okoli 300 in so v zasebni lasti (Kulušić, 1965). To so vse
nekdanje majhne ribiške hiške ali gradbene enote, v katerih je bivala živina.
Slika 44: Naselje Koromašna na otoku Kornat.

Vir: Nacionalni park Kornati, 2009
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Na Kornatih se takšen turizem prakticira v starih ribiških naseljih. Eno od takšnih
naselij je nekdanje ribiško naselje Koromašna na otoku Kornat.
Razen v ribiških naseljih, obstajajo za ta namen posebej preurejene majhne hiške tudi na
posameznih otokih. Te hiške so zelo urejene in tukaj moramo pomen robinzonskega turizma
vzeti z veliko toleranco. Namreč, v teh hiškah imajo turisti vse, kar bi imeli kjerkoli drugje na
obali in še več: od hladilnikov, klimatskih naprav, televizorjev in večina tistih, ki se nahajajo
na Kornatu ali Žutu, ima tudi možnost, da z 20-minutnim do enournim sprehodom obiščejo
kakšno restavracijo (Magazin, 2007).
Taka vrsta turizma je zelo draga in stane do dvakrat več kot najem apartmaja na obali. V ceno
je vključen tudi prevoz z ladjo tja in nazaj, lahko pa se najame zraven še ladjica. Cene se
gibljejo od 150 € na dan za dvoposteljni apartma, do 300 € na dan za šestposteljni apartma.
Najem ladjice je 20 € na dan brez goriva (Magazin, 2009).
S terenskim delom sem na območju narodnega parka identificirala skupno 10 takšnih
»robinzonskih« hišk: 7 na Kornatu in 3 na Lavsi. To so vse nekdanje ribiške hiške ali
posamezni deli le-teh (hlevi, nekdaj uporabljani za živino), ki so jih lastniki spremenili v
majhne apartmaje (terensko delo).
Na celotnem proučevanem območju (območje kornatskega arhipelaga) sem naštela 35 hišk, ki
se oddajajo za potrebe robinzonskega turizma; od tega se jih 25 nahaja na otoku Žut (terensko
delo). Število in lokacija »robinzonskih« hišk je prikazana na sliki 45.
Slika 45: Karta hišk za robinzonski turizem na Kornatih.

Vir kartografske podlage: Google Earth
Vir podatkov: Magazin, 2007; Magazin 2009; terensko delo
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Na sliki 45 je vidno, da se večina hišk nahaja na otoku Žut: 3 hiše se nahajajo v zalivu
Dragišina, 4 hiše v zalivu Bizikovica, 7 hiš v zalivu Pristanišće, 3 v zalivu Žešnja, 2 v zalivu
Pod ražanj in 6 v zalivu Golubovac (terensko delo).
Na otoku Kornat se nahajajo 4 hiše v zalivu Koromašna, 2 v zalivu Ropotnica in ena v zalivu
Vrulje. Na Lavsi se nahajajo 3 hiše v zaščitenem zalivu (terensko delo).
Zadnja vrsta turizma na Kornatih je kampiranje. Kampiranje je bivanje v šotorih,
avtodomih ali kamp prikolicah s pripadajočo opremo na odprtem prostoru (Zakon o
ugostiteljskoj djelatnosti, 2006). Kampiranje je dovoljeno samo na posebej določenih mestih z
dovoljenjem. To sta Ravni Žakan in Levrnaka, kar je tudi prikazano na karti zgoraj
(Nacionalni park Kornati, 2009).
5.3.4. Svetilniki kot turistična destinacija
Na hrvaški obali se v zadnjih letih svetilniki intenzivno preurejajo za potrebe turizma. Zaradi
izjemne členovitosti je hrvaška obala posuta s svetilniki, ki so nekdaj predstavljali stalno
bivališče svetilničarjem, ki so jih vzdrževali in na njih živeli skupaj s svojimi družinami.
Ker tehnologija napreduje in je velika večina svetilnikov avtomatizirana, ni več potrebe po
življenju svetilničarjev na njih.
Zato se je firma Ploviput odločila začeti projekt urejanja in oddajanja svetilnikov na hrvaški
obali. Za zdaj je v ponudbi 11 svetilnikov, prikazanih na karti spodaj.
Slika 46: Karta svetilnikov na hrvaški obali, ki so namenjeni turističnemu najemu.

Vir: Opačić, 2009
Blizu mojega območja sta dva takšna svetilnika. Veli Rat na SZ delu Dugega otoka in
Prišnjak neposredno ob otoku Murter.
Postavlja se vprašanje, ali bo edini svetilnik na območju Kornatov - Sestrice, prav tako kmalu
urejen za oddajo turistom? Danes svetilnik še ni avtomatiziran, ampak ga vzdržuje svetilničar
Zakarija Begić, ki ne živi na njem, temveč živi na svetilniku Oštro v Kraljevici blizu Rijeke.
Na svetilniku prebiva 15 dni na mesec in ga še vedno vzdržuje (Opačić, 2009).
Svetilnik je zelo velik, ima možnost ureditve apartmajev in se nahaja na zelo atraktivni
lokaciji - na meji med nacionalnim parkom Kornati in naravnim parkom Telašćica (terensko
delo, Filipi, 1974).
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Zato predvidevam, da bo v prihodnosti svetilnik avtomatiziran in preurejen za turistične
namene, ko bo dogovorjen primeren delež od najema, ki bo šel v blagajno narodnega parka. V
narodnemu parku so mi na to vprašanje odgovorili, da zaenkrat nimajo nobenih načrtov, ki bi
vključevali oddajo svetilniških prostorov v turistične namene.
5.4. SWAT analiza Kornatov
Za območje Kornatov sem naredila SWAT analizo, ki bi lahko pokazala značilnosti Kornatov
in pomagala predvideti razvoj območja v prihodnosti.
Preglednica 8: SWAT analiza.
PREDNOSTI

POMANJKLJIVOSTI

› ohranjena narava

› nenaseljenost - ni delavcev

› nenaseljenost - mirno okolje

› zasebno lastništvo

› državne podpore gospodarstvu

› premalo obdelovalnih površin

› razglasitev narodnega parka

› nezainteresiranost lastnikov za gospodarstvo

› velika razčlenjenost - možnost specializacije › starostna in socialna struktura prebivalcev
posameznih otokov (turizem, kmetijstvo)

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

› možnost ekološkega kmetovanja

› turistična »Meka«

› možnost odkrivanja novih vrst, jam,

› sprememba funkcije otočja

arheoloških vrednot območja

› uničevanje redkih rastlinskih vrst

› dodaten zaslužek prebivalstva s turizmom

› nezmožnost omejevanja obiska
› možnost ropanja in uničevanja novoodkritih
jam ali arheoloških vrednot
› preobrazba arhitekturnega stila objektov na
otočju
› večanje socialnih razlik med prebivalci

SWAT analiza nam je pokazala, da imajo Kornati zelo očitne prednosti, in to so
naravne vrednote. Te naravne vrednote še idealno dopolnjuje dejstvo, da otočje ni trajno
poseljeno. Pomanjkljivosti je več. Nenaseljenost je tudi med njimi, saj ima zaradi tega
območje majhne ali celo nikakršne možnosti za razvoj (kar je obenem prednost za varstvo
narave). Tudi državne podpore gospodarstvu in možnost pridobitve lastne blagovne znamke
in geografskega porekla proizvodov, pridelanih na tem območju, niso dovolj zamikali
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prebivalstva, da bi se ukvarjalo s temi dejavnostmi. Svoje doda temu tudi majhnost
obdelovalnih površin in neporaščenost območja.
Območje pa ima kljub vsemu določene razvojne možnosti, na primer čebelarstvo. Ker je
otočje pomladi in poleti zelo poraščeno z žajbljem, bi lahko bil žajbljev med zelo pomemben,
kakovosten proizvod, ki bi na tržišču dosegel zelo visoko ceno, saj konkurence na tržišču, kar
se tiče žajbljevega medu, skoraj ni. Enako velja za olivno olje. Kot prvovrstni ekološki
proizvod si lahko najde svoj prostor na tržišču. Z visoko kakovostjo si kornatsko olivno olje
lahko izbori svoj prostor na tržišču, ker se povpraševanje po olivnem olju (še posebej po
kakovostnem) iz dneva v dan povečuje.
Speleološki objekti na Kornatih so bili proučevani že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
Danes so se, z vse večjim zanimanjem za potapljanje, možnosti njihovega odkrivanja zelo
povečale. Enako je z odkrivanjem potopljenih ladij, kar je na območju otočja zelo verjetno
zaradi številnih čeri in majhnih otokov. Veliko rimskih, bizantinskih in drugih trgovskih ladij
je že bilo najdenih, a možnosti je še veliko. Hkrati se pojavlja nevarnost ropanja ali
uničevanja le-teh.
Slika 47 : Potopljena antična ladja in ostanki amfor v okolici otoka Smokvica.

Foto : Maja Abramović
Podobno je z rastlinskimi in živalskimi vrstami, posebno s podvodnimi. Vse večje število
ladij, obiskovalcev in potapljačev, lahko zmanjša populacijo vrst, ki so redke ali endemične
na tem območju prav zaradi tega, ker so tukaj nekoč imele mir.
S prihodom velikega števila ladij pride do velikih izpustov onesnažene vode, česar ni možno
ustrezno kontrolirati. Lahko pride tudi do razširjanja tujih agresivnih rastlinskih ali živalskih
vrst, ki potem uničijo celotno avtohtono floro, kot je primer z agresivno algo (Caulerpa
racemosa), ki je bila prinešena iz tropskih območij in uničuje vso ostalo morsko floro,
posledično tudi favno (Bijelić, 2009).
Zasebno lastništvo zemlje daje Kornatom še poseben pečat, saj je v veliki meri omejevalni
dejavnik tako zaželjenega razvoja v prihodnosti, kakor tudi glede sprejemanja in izvajanja
novih zakonov v narodnemu parku. Pravilnik narodnega parka namreč določa, da morajo
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zaradi privatnega lastništva zemljišč upravo narodnega parka Kornati sestavljati tudi lastniki
zemljišč (Vidaković, 2003). Prvi primer se kaže že danes, ko želi država s spodbudami
podpreti drobno gospodarstvo, ampak kljub temu lastniki niso pripravljeni razvijati tega
območja v tej smeri. Razlog temu sta nepripravljenost na dolgoletna vlaganja in tveganje, ki
ju prinaša boj na tržišču. Lastniki gredo po poti najmanjšega odpora, težijo k velikemu
zaslužku v kratkem času, z malo dela in malo vlaganji - turizem.
Drugi primer je vezan na robinzonski turizem in kontrolo števila ljudi, ki se zadržujejo v
narodnem parku. Pravila parka so namreč zelo jasna in stroga; od sidranja v zalivih do hoje
samo po označenih poteh in tako naprej. Vendar je ta pravila izjemno lahko zaobiti. Npr.
lastniku nihče ne more zaračunati vstopa v park, saj mora imeti vedno nemoten in brezplačen
dostop do svoje lastnine. To seveda velja tudi za lastnikovo družino in to ne samo ožjo.
Lastnik lahko nemoteno pripelje v svojo hišo na otoku kogarkoli, saj se od leta 2007 vstop v
narodni park plačuje po ladji. Obiskovalci, ki jih je pripeljal lastnik zemljišča, lahko tako
dejansko bivajo v parku brezplačno. Če se ne pozna števila ljudi, ki bivajo v parku, je še težje
uspešno nadzorovati njihovo obnašanje ter morebitne negativne vplive na okolje.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov in možnosti menim, da prihodnost narodnega parka Kornati
ne bo preveč uspešna. Že uvajanje vstopnic na dolžino in število ladij in ne glede na število
ljudi je bil korak nazaj. Kajti omogočil je večji zaslužek upravi (kar je dobro, ker to pomeni
povečanje sredstev za razvoj narodnega parka), ampak tudi manjši vpogled in zmožnost
kontrole nad številom obiskovalcev parka. To pa je bistven dejavnik ohranjanja narodnega
parka in s tem tudi njegove prihodnosti.
Intervju z glavnim nadzornikom D. Dobrićem (2009) mi je razkril veliko pomanjkljivosti v
nadzoru v narodnemu parku Kornati. Uprava parka ima na okoli 26.000 ha površine parka
zaposlenih le 5 nadzornikov (Dobrić, 2009). Nadzor se opravlja le z dvema ladjama. Obe sta v
parku le poleti (odvisno od števila obiskovalcev, približno od 1.6.–1.9.), drugače pa je v parku
prisotna samo ena ladja (Dobrić, 2009).
Ladje, ki organizirajo izlete in imajo letno pogodbo z upravo narodnega parka Kornati, so
dolžne povedati, kdaj bodo v parku in njihov nadzor se opravlja le s preverjanjem registrske
številke ladje. Individualne obiskovalce z ladjami kontrolirajo le pri sidranju (v zato
dovoljenih zalivih, kje se nahajajo recepcije) s strani receptorja v tem zalivu (Dobrić, 2009).
Pravega nadzora na kopnem (otokih) ni. Deluje le na podlagi prijav lastnikov ali obiskovalcev
in pregleda obale z ladje (Dobrić, 2009).
Zaradi primerjave sem preverila, kako funkcionira razvoj v ostalih narodnih parkih na
Hrvaškem, posebej otoških in tistih, ki imajo podobne okoliščine - nadzor morja in kopnega.
Glavni nadzornik v narodnemu parku Krka, D. Bajkas (2009), mi je razložil, da imajo v
narodnem parku Krka na 14.200 ha površine zaposlenih 13 nadzornikov. Nadzor se opravlja
na morju z ladjami in na kopnem peš. Omenil je tudi, da imajo nadzorniki zelo velike
pristojnosti na območju narodnega parka (Bajkas, 2009). Če oseba nima veljavne vstopnice
ali dovoljenja za ribolov, se ji lahko do prihoda policije pregleda in odvzame ladja, oprema in
ulov (Bajkas, 2009). Kršiteljem pravil narodnega parka Krka je prepovedan vstop v narodni
park Krka in se jih preda policiji. (Bajkas, 2009) D. Bajkas je povedal, da je v praksi veliko
kršiteljev in v več kot 70 % primerov so to tujci. Kar se tiče omejitev turističnega obiska, sem
se pogovarjala s svetovalko v Narodnemu parku Krka I. Cvitan (2009), ki mi je razložila, da
nimajo omejitev glede števila obiskovalcev na dan ali leto. Letno jih obišče tudi do 170.000
obiskovalcev. Zaradi ohranjanja narave so se odločili za omejitev števila turistov v časovnem
razmiku 2. ur na eni lokaciji v parku (Cvitan, 2009). Najbolj obiskana lokacija v narodnem
parku Krka je Skradinski buk in na tej lokaciji število obiskovalcev v dveh urah ne sme
presegati 12.000 (Cvitan, 2009).
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O stanju v otoškem narodnem parku Brioni sem se pogovarjala z višjo svetovalko za
marketing in odnose z javnostjo V. Klunčić-Danko (2009). Povedala mi je, da je v narodnem
parku Brioni, ki obsega 3.635 ha površine, zaposlenih 11 nadzornikov, ki so obenem končali
tudi tečaj za gasilce. Nadzorniki nadzorujejo tudi podmorje, z namenom zgodnjega odkrivanja
naselitve tujerodnih alg (ki v narodnem parku Brioni zaenkrat še niso prisotne). V narodnem
parku Brioni se izvaja 24-urni nadzor kopnega (dve terenski vozili) in morja (dve plovili).
Kljub velikemu številu nadzornikov na površino parka poleti še vedno čutijo pomanjkanje
nadzornikov. To za zdaj poskušajo rešiti s podaljšanim delovnim časom vseh zaposlenih
nadzornikov. Najpogostejša kršitev pravil narodnega parka Brioni je ribolov brez ustreznega
dovoljenja. Zaradi intenzivnega opazovanja območja narodnega parka Brioni in dejstva, da
lahko obiskovalci pridejo na območje parka le z organiziranim skupinskim obiskom, so lahko
uvedli maksimalno dnevno število obiskovalcev, ki se določa vsako leto posebej, glede na
število obiskovalcev v predsezoni in glede na ostale naravne dejavnike - cvetenje morja, pojav
alg... (Klunić-Danko, 2009)
Čeprav se v upravi narodnega parka Kornati zavedajo, da je nadzor slab, ker je park odprt z
vseh strani, menim, da veliko grožnjo ohranjanju narave predstavljajo ljudje, ki jih, ne da bi
uprava narodnega parka za to vedela, na otočje pripeljejo lastniki otočja. Ker na otočju ni
kopenske kontrole, je tam največ možnosti za uničevanje in motenje redkih rastlinskih in
živalskih vrst, ki so velika vrednost narodnega parka Kornati.
Precejšnja nemoč uprave narodnega parka se kaže tudi v naraščanju števila hišic za
»robinzonski« turizem, kar območje nepovratno vodi v atraktivno turistično destinacijo za
bogate turiste in ne v območje intenzivnega varovanja narave, kot naj bi to bilo. Zato menim,
da bo v prihodnje narodni park Kornati žal počasi postal območje intenzivnega turističnega
obiska, ker se bodo v to smer obrnili lastniki zemljišč, zaradi želje po hitrem zaslužku. Uprava
parka in država pa ne bosta mogli narediti veliko v preprečevanju le-tega. Državi in upravi
parka bo kot zadnja možnost ukrepanja, ostala omejitev obiska. To bo uspešno le ob obsežni
in učinkoviti kontroli, kar pa bo seveda zahtevalo velika finančna sredstva. Vendar, po mojem
mnenju, tudi ta poteza, dolgoročno ne bi bila uspešna, saj bi potem območje Kornatov postalo
še ekskluzivnejša lokacija in bi se cene bivanja v robinzonskih hiškah večkratno povečale. To
pa bi pomenilo, da se lastniki otočja sploh ne bi začeli ukvarjati z nikakršnimi drugimi
dejavnostmi, kar bi z geografskega vidika še bolj vplivalo na preoblikovanje pokrajine.
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6. Regionalno-geografski zaključki
Glavni cilj diplomskega dela je bil, da na podlagi naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti ugotovim bistvene povezave, ki so pripeljale do današnjega izgleda območja.
Kot sem v diplomskem delu poskušala prikazati, so imeli Kornati zelo specifičen razvoj.
Glede dosedanjega razvoja otočja se postavlja več vprašanj, od katerih je najpomembnejše,
zakaj na Kornatih ni nikoli prišlo do stalne poselitve?
To vprašanje je namreč izjemno pomembno, saj so naselja nastala na vseh otokih v okolici.
Ne moremo trditi, da so razlog temu izključno naravnogeografske značilnosti, saj bližnji otoki
(Žirje, Kaprije, Ist, Prvić,...), posebej skozi zgodovino, niso imeli bistveno drugačnih
značilnosti od Kornatov. Ne moremo pa tudi trditi, da so razlog temu izključno
družbenogeografske značilnosti, saj so bili napadi piratov in ribolov, ki sta bila značilna za
Kornate, prisotni po celotnem Jadranu.
Ugotovimo lahko, da so razlogi verjetno v prepletenosti obeh skupin geografskih značilnosti.
Izoliranost in odmaknjenost otočja gotovo nista bila ravno v prid poselitvi, kakor tudi ne
pomanjkanje obdelovalnih površin. Zaradi tega so prebivalci morali preživeti na druge načine.
Z odkritjem ribolova na luč so Kornati dobili možnost, da dobijo večje število prebivalcev in
stalna naselja. Vendar so zaradi sekanja naravne vegetacije (hrast črničevje) prav za potrebe
ribolova, pokrajino preoblikovali in si s tem zmanjšali možnosti za živinorejo. To pomeni, da
je večja količina ulovljenih rib pomenila manjše število drobnice na otočju.
Toda, ali je tako »degradirana« pokrajina pomenila oviro za naselitev? Podobni primeri so v
bližnji okolici, recimo otoka Kaprije in Ist. Vendar so se prebivalci teh sosednjih otokov
vedno ukvarjali tudi z drugimi dejavnostmi. Prebivalci Kaprij so bili npr. pomorščaki,
prebivalci Ista pa so bili tudi ladjedelničarji, za razliko od prebivalcev Kornatov, ki so se
vedno ukvarjali samo s kmetovanjem, gojenjem drobnice in ribolovom, to je dejavnostmi, ki
temeljijo na naravnih danostih (primarne dejavnosti). S preoblikovanjem naravnega okolja so
se spremenili tudi naravni potenciali in s tem življenje prebivalcev otočja.
Ko danes štejemo število hišic na Kornatih, jih naštejemo okoli 300. Nič več jih ni tudi na
okoliških otokih (Kaprije, Zlarin...), enaka situacija pa je bila tudi v preteklosti. Zakaj se
potem na Kornatih niso razvila stalna naselja? Eden od možnih razlogov bi lahko bil, da niso
bila organizirana. To pomeni, da niso imela nikakršnih centralnih funkcij, bistvenih za
nastanek naselja (cerkve, poti po otočju do ostalih zalivov s hišami, pošte, gostilne, trgovine).
Prebivalci in lastniki Kornatov so na začetku 20. stoletja postali Murterini, ki so vse te
funkcije opravljali na otoku Murter, na Kornatih pa so opravljali samo primarne dejavnosti in
imeli tam zgolj začasna bivališča.
Zaradi takšnega spleta okoliščin je na Kornatih še danes opaziti več posebnosti. Ena takšnih je
npr. kornatska hiša, ki je nastala pod vplivom spleta naravnih in družbenih dejavnikov.
Ker se je prebivalstvo na otokih zadrževalo le občasno in ker niso nikoli bili bogati, kornatske
hiše niso večje od okoli 45 m² (Majnarić, 2004). Hiše v notranjosti otoka Kornata so vedno
grajene na robu »polj«, da zavzamejo čim manj prostora (terensko delo). Celotna hiša je
zgrajena iz kamna, zidovi so zelo debeli – okoli 0,5 metra, streha pa je zelo strma, do 40°
(Majnarić, 2004; terensko delo). Cisterna za vodo je bila del hiše, okna pa so bila zelo majhna
(terensko delo; Papeša, 2008). To so bile prilagoditve na klimatske razmere. Debeli zidovi so
prilagoditev visokim poletnim temperaturam, strme strehe pa so grajene zato, da čim hitreje, z
najmanjšo možnostjo izhlapevanja pripeljejo vodo v cisterno, ker je to na otočju edini vir
pitne vode. Ko so Murterini kupili Kornate sredi 19. Stoletja, so bile, razen hiš zgrajenih v
okolici polj, ostale hiše zgrajene na obali, (Juran, 2004). Gradnja se je nato popolnoma
preselila na obalo, saj so Murterini vedno živeli na poti z Murterja na Kornate in obratno.
Tudi te hiše so zgrajene iz kamna in zelo majhne, vendar niso zgrajene po vzoru tistih iz
notranjosti otočja ( terensko delo). Hiše ob obali imajo samo en bivalni prostor, brez prostora
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za sanitarije. Višina hiše komaj presega 2 metra in je odraz vsesplošnega pomanjkanja.
(terensko delo) Takšna hiša priča o življenju prebivalcev v preteklosti, ko so živeli revno in v
pomanjkanju.
Tudi na podlagi tovrstnih posebnosti Kornatov je prišlo do ustanovitve narodnega parka. Med
njegovimi pobudniki so bili tudi lastniki in prebivalci Kornatov, ki so seveda hoteli zaščititi
svoje ozemlje pred slabostmi, ki jih prinaša turizem. Ker sta bila ob ustanovitvi parka leta
1980 glavna gospodarska dejavnika še vedno živinoreja in ribolov, je bila ta pobuda zelo
pomembna.
Danes je po mojem mnenju utemeljenost in prihodnost narodnega parka Kornati pod velikim
vprašajem. Postavlja se vprašanje, ali je za narodni park primerno razglasiti območje, ki v
enem od svojih naravnih elementov nima ohranjenih prvotnih značilnosti? V narodnem parku
je veliko kontradiktornosti. Ena od številnih je gradnja marine s strani državnega podjetja, po
drugi strani pa je lastnikom zemljišč prepovedana gradnja novih hiš. Druga je npr., da se
definicija narodnega parka na Hrvaškem iz Zakona o zaščiti narave (člen 11) glasi »Narodni
park je (med ostalim) območje, katero zajema enega ali več nezaznavno spremenjenih
ekosistemov...« (Zakon o zaštiti prirode, 2003) Celotni prostor Kornatov je pravzaprav
spremenjeni ekosistem.
Postavlja se tudi vprašanje, zakaj sitska in žutska skupina otokov nista bili uvrščeni v narodni
park Kornati? Še posebej glede na to, da imata enake naravnogeografske posebnosti kot ostali
deli narodnega parka in sta bili še leta 1967 skupaj z današnjim prostorom narodnega parka
Kornati vključene v takratni Rezervat naravnih predelov (takratna najvišja stopnja zaščite
naravnega okolja) (Skračić, 2005).
Drugi problem in vprašanje o utemeljenosti narodnega parka Kornati je dejstvo, da pred
njegovo razglasitvijo leta 1980 ni bila narejena nobena inventarizacija ali valorizacija, ki bi na
osnovi danih okoliščin olajšala izbor najustreznejše stopnje zaščite območja.
Z razglasitvijo narodnega parka je bila uradno prepovedana gradnja, vendar je sredi
osemdesetih let prišlo do kršitve tega temeljnega predpisa tudi s strani države. Na otoku Vela
Panitula je takratno družbeno podjetje ACY leta 1985 zgradilo marino s 120 privezi (Skračić,
2005), kar je pomenilo obstoj dvojnih meril – enih, ki so veljala za državo in drugih, ki so
veljala za lastnike zemljišč. Mogoče tudi v tem lahko najdemo povod za številne kršitve,
nestrinjanje s pravili narodnega parka (in spore, ki iz tega izhajajo) s strani lastnikov zemljišč.
Postavlja se tudi vprašanje, ali ohranjanje parka ter z njim povezano varstvo narave, s hkrati
vse večjim vplivom turizma, ne bo povzročilo večje poraščenosti otokov in jih s tem še enkrat
spremenilo? Vendar tokrat ne z avtohtonimi vrstami, ampak s prinešeno vegetacijo, kot je npr.
alepski bor ( Pinus halepensis).
Postavlja se tudi vprašanje turizma in njegovih posledic. Turizem ima zelo velik vpliv na
prihodnost parka. To sem poskušala dokazati s številom »robinzonskih« hišic, ki se znotraj
narodnega parka oddajajo v turistične namene. Ta dejavnost ne samo, da spreminja pokrajino
z urejanjem in širjenjem nekdaj avtohtonih majhnih hišic, ampak spreminja tudi socialno
strukturo in miselnost prebivalstva. Del prebivalstva ni več odvisen od živinoreje in ribištva,
kar spet vpliva na izgled pokrajine in povečuje poraščenost. Obenem se povečujejo socialne
razlike med temi prebivalci in tistimi, ki se še vedno ukvarjajo s »tradicionalnimi«
dejavnostmi. V prihodnosti lahko povečevanje teh razlik pripelje do prepirov in nestrpnosti.
Vsaka vrsta turizma pripelje s seboj tudi vrsto negativnih posledic, zlasti kadar gre za narodni
park v katerem je zemlja v zasebni lasti.
Kje postaviti mejo med pravicami človeka do razpolaganja s privatno lastnino in bistvenim
interesom narodnega parka - ohranjanjem narave? Ali je prednost ohranjanje narave ali pa to
območje počasi postaja turistično območje z vse večjim številom restavracij, pristanišč,
bivališč, potujočih in stacionarnih trgovin? Zelo pomembno vprašanje je tudi, kako z zakoni
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in drugimi predpisi omejiti te in podobne dejavnosti, glede na to, da so Kornati v zasebni lasti
in ne v lasti države. Ali se bodo tukaj lahko upoštevala pravila demokratičnosti in zaščite
narave obenem? Zelo težko.
Glavni problem narodnega parka Kornati vidim prav v privatnem lastništvu zemljišč
celotnega območja narodnega parka ter v nepripravljenosti lastnikov na sprejemanje
določenih omejitev, ki izhajajo iz dejstva, da živijo v narodnem parku. Zato menim, da bi bil
odkup zemljišč s strani države ena od primernih rešitev za izboljšanje situacije v narodnem
parku Kornati.
Preglednica 9 : Delež državnega in privatnega lastništva zemljišč v narodnih parkih v
izbranih državah.
Država

Državno lastništvo (% )

Privatno lastništvo (% )

Nemčija

96,5

3,5

Švica

100

-

Hrvaška

69

31

Slovenija

60

40

Češka

90

10

Madžarska

30

70

Italija

80

20

Makedonija

98

2
Vir: Vidaković, 1997; Vidaković, 2003

Dokler celotno ali vsaj večina območja narodnega parka ne bo v lastništvu države, je njegova
prihodnost negotova zaradi številnih sporov, do katerih bo vedno prihajalo med narodnim
parkom (ki zahteva omejen način življenja s spoštovanjem vseh strogih pravil narodnega
parka) in interesi ter pravicami lastnikov zemljišč. Do kakršnegakoli dogovora bo tako vedno
težko ali celo nemogoče priti.
Ena od maloštevilnih možnosti za rešitev kompleksnih težav, s katerimi se sooča narodni park
Kornati, zajema različne finančne spodbude in delna popuščanja glede turističnih dejavnosti, s
katerimi so se začeli ukvarjati lastniki Kornatov. Menim namreč, da je mogoče boljše
nekoliko zmanjšati pritisk na lastnike kot pustiti, da se skoraj celoten robinzonski turizem na
Kornatih odvija na črno. Zato predlagam dogovor z državo in upravo narodnega parka
Kornati o finančnih spodbudah za ukvarjanje s kombinacijo večih dejavnosti hkrati
(živinoreja, poljedelstvo, ribištvo in turizem). Tako bi se razvila neka vrsta ekoturizma, od
katere bi lastniki lahko dobro služili, narodni park pa bi v večjem delu ohranil svoje bistvene
posebnosti. Nenazadnje bi se omogočila lažja kontrola in lahko bi se pobiral davek. Drugače
Kornatom grozi, da bodo namesto avtohtonih eko-gospodinjstev postali območje luksuzno
spremenjenih hiš za bogate turiste.
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7. Zaključek:
V diplomskem delu sem poskušala predstaviti Kornate iz vseh geografskih kotov in
prikazati njihove značilnosti, posebnosti in slabosti.
Na začetku sem si postavila dve hipotezi. Prva je bila, da so bili naravni dejavniki bistveni pri
razvoju tega območja, druga pa, da so na proces spreminjanja in razvoja območja enakomerno
vplivale tako naravne značilnosti kakor tudi človek.
Moram priznati, da sem kljub začetni naklonjenosti prvi hipotezi, prišla do drugačnega
zaključka. Menim, da so na razvoj in sedanjo podobo Kornatov enakomerno vplivale tako
naravne značilnosti kakor tudi človek, s čimer bi potrdila drugo hipotezo. Zaradi intenzivnega
preoblikovanja pokrajine, zaradi preživetja in specifičnega načina življenja, so posledično
Kornati postali posebnost, kakršna so danes. Posebnost v smislu rastlinskih in živalskih vrst,
ki so se uspešno prilagodile takšnim okoliščinam, in posebnost v zunanji podobi otočja, ki je
tudi posledica človekovega delovanja. V prihodnosti bo človek glavni dejavnik
preoblikovanja pokrajine, ker bodo dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali lastniki zemljišč
na Kornatih, v veliki meri določevale podobo pokrajine v prihodnosti.
Zaradi velike zainteresiranosti turistov za območje Kornatov in v zadnjem času večje
tolerance upravnih organov do turističnih dejavnosti znotraj narodnega parka Kornati, menim,
da bo v prihodnje območje Kornatov počasi vse dostopnejše in prijaznejše do najzahtevnejših
gostov, kar bo spremenilo njegov izgled in značilnosti.
Tudi zasebno lastništvo zemlje na otokih bo velik kamen spotike v prihodnosti in velika ovira
pri nadzoru obiskovalcev ter uveljavljanju predpisov narodnega parka.
Predpisi v narodnem parku so načeloma zelo kakovostni, a jih bo kljub temu treba dopolniti v
skladu s spremembami, ki se dogajajo v njem. Potrebno bo predpisati primerno obnovo
greznic in načine zbiranja odpadnih voda, uvesti nadzor tudi na kopenskih površinah, katerih
ni možno učinkovito nadzorovati z ladij. Zaradi povečanega obiska iz leta v leto nam za
rešitev problema preobremenjenosti parka ostaja na izbiro malo možnosti. Ena izmed njih je
omejitev obiska, ki pa jo bo težko izvesti, saj je narodni park odprt z vseh strani. Iz enakega
razloga bi bilo težko in neučinkovito uvesti delovni čas narodnega parka. Povečanje števila
nadzornikov v poletnem času, in v te namene zaposlitev sezonskih delavcev, bi lahko precej
pripomoglo k upoštevanju zelo strogih pravil narodnega parka Kornati in ohranjanju
pomembnih naravnih značilnosti, zaradi katerih je narodni park bil razglašen.
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8. Summary
In the graduate thesis I have tried to present the Kornati from all geographical angels
and show its characteristics, particularities and weaknesses.
At start I had set up two hypotheses. First one supposed that the naturalgeography elements
were essential for the development of Kornati area.
The second one supposed that in the process of changhing and development of the Kornati,
there was equally strong influence of both naturalgeograpic elements and human influence.
I have to admit that I was more inclined to the first hypothesis, but at the end I have come to
the different conclusion. Now, I think that on the development and todays picture of the
Kornati there was a balance between thosetwo influences.
Namely because of the intensive transformation of the landscape, survival of the people and
their specific lifestyle, the Kornati have become a speciality. The speciality in the variety of
sorts and plants which have successfully adapted to specific circumstances of life on the
Kornati and speciality in the look of the islands as a consequence of human activity.
In the future the human (land possessors) activites will be the main factor of remodeling of
the Kornati landscape.
Because of the huge interest of turists for the Kornati area and more tolerant rules in the
menagment whit the park recently, I think (if some changes will not be made) that the Kornati
area will slowly become affable and friendly to the most demanding guests, what will change
its picture and characteristics in the future even more.
The private ownership of the Kornati land will be huge problem in the future and a great
obstacle in the supervision of the visitors and putting into force more severe rules in the
National park Kornati manegment. The rules in the National park Kornati are of a good
quality, but they should be complemented with the changes occuring in the park. There is
neccesary to order a suitable renewal of cesspool, take care of polluted water in the National
park area, and to initiate the supervision of the land area also ( which can´t be effficiently
supervised from a ship).
Because of the increased interes of visitors from year to year, there are only few solutions for
preservation of existing conditions.
One of them is a limitation of number of visitors, which will be very hard to manage, because
the area is opened from all sides. Because of the same reason there would be hard and
ineffectual to define the working hours of the National park Kornati.
To increase the number of employed inspectors would help to increase the obediance to the
rules in National park Kornati, and to preserve the crucial natural caracteristics which ware
the reason to protect this area.
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