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NP KORNATI

- nejčlenitější souostroví ve Středomoří, 150 ostrovů

- r. 1980 – 89 vápencových ostrovů a útesů – NP

- zajímavosti – skály otevřené k moři – „ koruny „

- „ suché zdi „ – na ochranu majetku a pastvin

- ostrovy nejsou trvale obydlené – turistický ruch

- nejnižší ostrov – „ Talířek „ – 1m nad hladinou

- jezero MIR na ostrově Dugi Otok – jedno                  
z nejslanějších na světě

- 5% obhospodařováno (olivy, vinná réva, fíky, ovce )



NP Kornati
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zátoka Katina – ostrovy s ostrými      
kameny vápencového původu

pohled z ostrova na jednotlivé                                          
ostrůvky občas porostlé olivami 



Zátoka Míru u ostrova Dugi Otok, kde 
kotví výletní lodi, výchozí místo 
k jezeru Mir

vápencové útesy na ostrově Dugi 
Otok spadající na otevřené moře, 
mohou být až 100 m do hloubky



jezero Mir, nejslanější jezero Jadranu,
jedno z  nejslanějších  na světě

všudypřítomní oslíci, kteří loudí 
na turistech něco dobrého k snědku



velmi chutný oběd pro turisty na 
výletních lodích – grilovaný steak, 
ryba a zelný salát

loď, kterou se můžete projet mezi
jednotlivými ostrovy
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Projekt EU peníze školám Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodický list

Název materiálu: NP Chorvatska
Druh materiálu: prezentace v Power Pointu

Anotace: Prezentace je určena jako obrazová podpora k výuce Států bývalé Jugoslávie –
- Chorvatsko – oblíbená turistická destinace, seznámení s přírodními krásami.
- Ve 3. snímku je pod červeným kroužkem odkaz na video.
V úvodu prezentace je stručné seznámení se vznikem NP Kornati a jeho možnostmi                         
pro využití v turistickém ruchu. Nad jednotlivými snímky lze se žáky diskutovat o podnebí, 
zemědělství na ostrovech, osídlení … . 

Očekávané výstupy: vztah k přírodě, její ochraně.
Klíčová slova: národní park Kornati, jezero Mir, zátoka Katina
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