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JI Chorwacja jest niewielkim krajem, ale jest to kraj zarówno śródziemnomorski, jak i środkowo-
europejski, górzysty i nizinny, nadmorski i kontynentalny. Charakteryzuje ją więc różnorodność 
i bogactwo, znane z państw europejskich o wiele większych, zaś na stosunkowo niewielkiej prze-
strzeni można tu znaleźć krajobrazy, jakie występują w odległych krajach Europy i świata. Dlate-
go pod względem bioróżnorodności Chorwacja należy do pierwszej piątki państw europejskich, 
a jej niektóre regiony zaliczane są do najbogatszych pod tym względem na świecie.

Tak więc w Chorwacji mamy rozczłonkowane, lesiste wybrzeże, liczne wyspy, zabytkowe miasta 
śródziemnomorskie z wąskimi uliczkami i kamiennymi domami, jak we Włoszech, ale także 
zielone, nadmorskie łąki z ułożonymi z kamieni murkami – miedzami, jakby przeniesionymi z 
Irlandii. Góry porośnięte są lasami, jak w Skandynawii, są tu romantyczne jeziora, rwące rzeki 
i malownicze górskie miejscowości, jak w Alpach, ale też surowe, skaliste tereny krasowe z głę-
bokimi kanionami, jak te, które znamy z amerykańskiego „Dzikiego Zachodu”. Na rozległych 
równinach spotkać możemy tereny bagienne, jak w Rosji lub na Ukrainie, a na pagórkach liczne 
winnice, średniowieczne twierdze i zamki, jak w Niemczech czy w Austrii.

Najcenniejsze elementy dziedzictwa przyrodniczego Chorwacji znajdują się na 447 obszarach 
chronionych, które zajmują powierzchnię 5.178 km2, co stanowi około 10% powierzchni lądo-
wej kraju. Najważniejsze 
z nich to osiem parków 
narodowych (Jeziora 
Plitwickie, rzeka Krka, 
archipelag Kornati, ar-
chipelag Brijuni, wyspa 
Mljet, masyw górski 
Północny Velebit, wą-
wóz Paklenica i masyw 
górski Risnjak), jede-
naście parków przyro-
dy (Kopački rit, Papuk, 
Lonjsko polje, Medved-
nica, Žumberak-Samoborsko gorje, Učka, Velebit, Telašćica, jezioro Vransko, Biokovo i archi-
pelag Lastovo) oraz dwa ścisłe rezerwaty (Bijele i Samarske stijene w masywie Bjelolasica oraz 
Rožanski i Hajdučki kukovi w masywie Velebitu).

Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa światowego UNESCO znajduje się Fe-
sta św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników 
z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem bliskich interwa-



łów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz 
sztuka wytwarzania  tradycyjnych, drewnianych zabawek z Chorwackiego Zagorja. Chor-
wacja należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oprócz parków narodowych, parków przyrody i ścisłych rezerwatów przyrodniczych w Chor-
wacji znajduje się pod ochroną jeszcze 426 różnych mniejszych obszarów i obiektów, w tym 78 
rezerwatów (botanicznych, leśnych, geomorfologicznych, hydrologicznych, ichtiologicznych, 
ornitologicznych, morskich i zoologicznych), 38 parków leśnych, 71 chronionych krajobra-
zów i 104 pomniki przyrody (geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, paleontologicz-
ne oraz rzadkie okazy drzew). Pod ochroną jest także 135 zabytkowych obiektów architektury 
parkowej - arboretów, ogrodów botanicznych, parków, pojedynczych drzew i zespołów drzew. 
Chronimy 846 gatunków zwierząt (w tym 359 ptaków i 74 ssaki), 809 gatunków roślin oraz 
314 gatunków grzybów.

Największy obszar Chorwacji zajmują urodzajne, gęsto zasiedlone równiny, położone na 
południowo-zachodnim skraju Niziny Panońskiej. Charakterystyczne są dla nich stare lasy 
dębowe, liczne rzeki oraz bogactwo flory i fauny na lądzie, w wodach i w powietrzu. Nad 
równiną wznoszą się liczne, malownicze pagórki porośnięte winnicami i lasami.

Natomiast powierzchnia górskiej Chorwacji jest niewielka, słabo zaludniona, a dzięki temu 
środowisko zachowało się tu w stanie naturalnym. Są tu gęste lasy bukowe, jodłowe i sosno-
we, w których królują niedźwiedzie, wilki i rysie, a wartkie rzeki pełne są wydr i pstrągów. 
Wprawdzie góry nie mogą pod względem wysokości konkurować z Alpami, ale białe wa-
pienne skały mają kształty, jakich nie stworzyłoby żadne rzeźbiarskie dłuto. Zawdzięczają to 
licznym zjawiskom krasowym, charakterystycznym właśnie dla Chorwacji.

Bogactwo form krasowych występuje także pod ziemią, w licznych jaskiniach, rzekach pod-
ziemnych, kominach, i innych rzeźbach terenu, rzadko spotykanych gdzie indziej w Europie. 
Zresztą same słowa „kras“, a także „polje“, „hum“, „ponor“ – oznaczające formy i zjawiska 
krasowe – pochodzą z języka chorwackiego.

Dla gości zagranicznych najbardziej atrakcyjne jest jednak wybrzeże Chorwacji, obok wy-
brzeża greckiego najbardziej rozczłonkowane i z największą ilością wysp w basenie Morza 
Śródziemnego. Jego długość wynosi 1.880 kilometrów, a gdy dodać linię brzegową 1.244 
wysp, wysepek i skał - nawet 6.278 kilometrów. Mnóstwo tu zatok i zatoczek, plaż, przyląd-
ków, morze jest kryształowo czyste, góry schodzą stromo aż do morza, a gdzie indziej jego 
brzegi porośnięte są bujną roślinnością. Każdy może tu znaleźć swój intymny kącik, zwłaszcza 
gdy porusza się łódką lub jachtem. Wyruszmy więc w podróż i poznajmy piękno chorwackiej 
przyrody, chrońmy ją dla przyszłych pokoleń.
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ISTRIA
Wierzchołek Śródziemnomorza
Półwysep Istria położony jest w miejscu, gdzie Morze Śródziem-
ne najgłębiej wrzyna się w ląd. Region turystyczny Istrii, w skład 
którego wchodzi jedna tylko Istarska żupania (Województwo 
Istryjskie), pod względem obszaru należy do najmniejszych, 
jednak pod względem liczby gości znajduje się na pierwszym 
miejscu wśród regionów turystycznych Chorwacji. Chociaż więc 
wielu z nas nazwa Istria kojarzy się z licznymi hotelami i gwar-
nymi plażami, to oprócz nich, zarówno na wybrzeżu, a zwłasz-
cza w części wewnętrznej półwyspu, wiele jest cennych atrak-
cji przyrodniczych i malowniczych krajobrazów. Położeniu na 
skrzyżowaniu kultur zawdzięcza Istria niepowtarzalne wartości 
kulturowe, muzykę, gastronomię, a często nazywana jest „krainą 
magiczną”. 

Wędrówkę po Istrii rozpocznijmy w nadmorskim punkcie granicz-
nym między Słowenią i Chorwacją, w Savudrijskiej vali. Kilka kilo-
metrów dalej ujrzymy imponującą – 36 metrów wysokości - latarnię 
morską w Savudriji (2), zbudowaną na początku XIX wieku w naj-
dalej na zachód wysuniętym punkcie Chorwacji. Podobnie, jak w 
wielu innych latarniach morskich w Chorwacji, obecnie urządzono 
tu hotel, zapewniający gościom idealny spokój. Skorzystajmy więc 
z zaproszenia do poznania Istrii i trzech jej części, których nazwy 
pochodzą od dominujących w krajobrazie każdej z nich kolorów – 
Istrii “czerwonej”, „szarej” i „białej”.
Istria „czerwona” to przede wszystkim obszary równinne wzdłuż za-
chodniego wybrzeża półwyspu z malowniczymi, starymi miasteczka-
mi nadmorskimi, zaś nazwa jej pochodzi od miejscowej urodzajnej 
gleby – czerwonoziemu. Miasteczka położone są przeważnie na wy-
suniętych cyplach, jak np. Novigrad (1), którego wygląd nie zmienił 
się od średniowiecza. Wybrzeże jest tu rozczłonkowane, ma wiele 
wysp i wysepek, których przyroda znajduje się pod ochroną. Naj-
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piękniejsze i najbardziej znane z nich należą do archipelagu Brijuni. 
Wśród różnorodnej roślinności szczególne miejsce zajmują liczne 
gaje oliwne (6). 
Istria “szara” leży w centralnej części półwyspu, a nazwa jej pochodzi 
od koloru podłoża - fliszu, składającego się ze skał osadowych – zle-
pieńców, piaskowców, iłowców i wapieni. Swe piękno zawdzięcza 
malowniczym, pagórkowatym krajobrazom i miasteczkom i wio-
skom na szczytach wzgórz.
Istria „biała” to wysokie masywy górskie w północno-wschodniej 
części półwyspu - Učka i Ćićarija. Przez wieki oddzielały one Istrię 
od pozostałych części Chorwacji, zaś niedostępność sprawiła, że 
krajobrazy zachowały się tu w stanie nienaruszonym. Nazwa jej 
pochodzi od bieli wapiennych skał opadających stromo w kierunku 
lądu i wschodniego wybrzeża, które jest mniej zaludnione niż za-
chodnie wybrzeże półwyspu, mniej tu także turystów. Dominującym 

elementem krajobrazu Istrii „białej“ są imponujące skały wapienne 
(7) i sielankowe górskie łąki, po których często hulają wichury (3).
Jednym z najbardziej znanych i atrakcyjnych miejsc na wybrzeżu 
Istrii jest LIMSKI ZALJEV (Zatoka Limska) w centralnej części 
jej zachodniego wybrzeża, wrzynający się głęboko w ląd, na kształt 
fiordu (10). Ze względu na rzeźbę terenu i charakterystyczną roślin-
ność jest obszarem chronionego krajobrazu i rezerwatem morskim. 
Z kolei dla żeglarzy szczególnie ciekawy jest przylądek Kamenjak, 
na południe od Puli (8), który muszą ominąć płynąc od Istrii w 
kierunku wschodniego wybrzeża Adriatyku. Podczas żeglugi wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Istrii miejsce do cumowania znajdą zawsze w 
głębokiej zatoce Raški zaljev (9). 
Ostatnio jednak goście coraz częściej odwiedzają wewnętrzną część 
Półwyspu Istria z pięknymi krajobrazami, wspaniałą roślinnością 
(16) i licznymi zjawiskami krasowymi. Wśród nich szczególne miej-



98

10

parkovi_colori_quark:katalog_02_njemacki  8/9/09  1:31 PM  Page 12



11

12 13

15

sce zajmuje jaskinia Baredine koło Poreča (13), w której żyje od-
mieniec jaskiniowy (Proteus anguinus) gatunek płaza ogoniastego 
z rodziny odmieńcowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Proteus, 
żyjący bez światła. Gatunek ten zagrożony jest wyginięciem. Jego 
potoczna nazwa to človeška ribica w Słowenii, čovječja ribica w 
Chorwacji, co można przetłumaczyć jako "ludzka ryba" (15). Jednak 
Istria wewnętrzna najbardziej znana jest ze znakomitej kuchni i wina 
oraz zachowanej autochtonicznej architektury, wspaniale wkompo-
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16

nowanej w krajobraz. Najlepszym tego przykładem są miasteczka na 
niewielkich pagórkach, w których można odpocząć od zgiełku nad-
morskich kurortów i poczuć harmonię człowieka z naturą. Jednym 
z takich miasteczek jest Grožnjan, równie piękny i latem (11) i zimą 
(14). Swą specyfikę zachowały także małe wioski, jak np. Kotle (12), 
których nazwa pochodzi od zagłębień skalnych w kształcie kocioł-
ków, w których gromadziła się woda. 
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Jednak najpiękniejszą i najcenniejszą częścią dziedzictwa przyrodni-
czego Istrii jest jedyny znajdujący się tu park narodowy BRIJUNI 
(17). Brijuni to archipelag składający się z dwóch większych wysp 
i dwunastu małych wysepek na południowo-zachodnim wybrzeżu 
Istrii, w pobliżu Puli. Zajmują one powierzchnię zaledwie siedmiu 
kilometrów kwadratowych, jednak ponieważ pod ochroną znajdu-
je się także otaczające je morze, cały park narodowy ma 34 km2 
powierzchni. Archipelag Brijuni znany jest z rozczłonkowanej linii 
brzegowej (18) i bujnej roślinności śródziemnomorskiej, częściowo 
stanowiącej park krajobrazowy (19).  Są tu także cenne zabytki z 
czasów rzymskich i bizantyjskich. Wszystko to sprawia, że Brijuni 
od ponad stu lat odwiedzają arystokraci i mężowie stanu z całego 
świata.
Chociaż na wyspach nie ma stałych mieszkańców, to w ciągu dnia 
przybywają tu z lądu motorówkami liczni turyści (22). Na wyspie 
Veliki Brijun znajdują się trzy niewielkie hotele, w których można 
spokojnie wypocząć wśród pięknej przyrody, niedaleko od turystycz-
nego zgiełku pobliskiej Puli. Tu także jest najstarsze pole golfowe w 
Chorwacji (25). Mimo obecności wielkiej liczby turystów przyroda 
jest tu w stanie nienaruszonym, o czym świadczy ogromna ilość pta-
ków wędrownych, które tu właśnie zimują. 
Niemal połowę obszaru archipelagu zajmują parki krajobrazowe i te-
reny trawiaste, na których rosną samotne drzewa dębu ostrolistnego 
z „podciętymi” koronami (21). W czasie, kiedy na Brijuni znajsdo-
wała się rezydencja ówczesnego Prezydenta Jugosławii Josipa Broz 
Tito, w części parku krajobrazowego urządzono „Safari-park”, w 
którym spotkać możemy słonie, antylopy, gazele, lamy i zebry (23).
Na utworzenie parku narodowego miały wpływ także znajdujące 
się tu cenne zabytki, w szczególności z czasów rzymskich, kiedy to 
w zatoce Verige, w I wieku naszej ery wzniesiono letnią rezydencję 
cesarską. Świadczą o tym między innymi liczne zachowane rzeźby 
z tamtego okresu (20). Jeszcze liczniejsze są znaleziska z czasów bi-
zantyjskich, kiedy to w zatoce Dobrika zbudowano ufortyfikowany 
zamek, który był zamieszkany do XIV wieku (24).
W wieku XIX, w czasach gdy Istria należała do monarchii Austrowę-
gierskiej, na Brijuni zbudowano potężny system fortyfikacji, które 
miały za zadanie ochronę Puli, wówczas głównego portu marynarki 
wojennej. Zachowały się one do naszych czasów, a pod względem 
rozmiarów i monumentalności stanowią pierwszorzędny przykład 
budownictwa fortyfikacyjnego w Europie (26). Jednak największe 
zasługi dla obecnego, kulturalnego krajobrazu archipelagu miał au-
striacki przemysłowiec Paul Kupelwieser, który pod koniec XIX wie-
ku kupił wyspy, z pomocą sławnego lekarza Roberta Kocha zwalczył 
na nich malarię, a następnie na początku XX wieku przekształcił je 
w teren parkowo – turystyczny.
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KVARNER – Skrzyżowanie 
europejskich ekosystemów
Między Istrią od północy a Dalmacją na południu chorwackiego 
wybrzeża Adriatyku znajduje się rozległa Zatoka Kvarnerska. Ta 
największa wśród chorwackich zatok wrzyna się głęboko pomiędzy 
Istrię a skaliste wschodnie wybrzeże, zaś wejście do niej zamyka pięć 
dużych wysp i niezliczona ilość małych wysepek. Pod względem przy-
rodniczym z Zatoką Kvarnerską związana jest także część lesistego 
Gorskiego kotaru, który od wschodu opada w kierunku największe-
go miasta Kvarneru i najważniejszego portu chorwackiego, Rijeki.
Region turystyczny Kvarner pokrywa się z obszarem żupanii (wojewódz-
twa) Primorsko-goranskiego, obejmującym wybrzeże i wyspy oraz tereny 
górskie z nienaruszoną przyrodą. Największe znaczenie wśród nich ma 
park narodowy Risnjak na północno-wschodnim, zalesionym, górzystym 
skraju regionu oraz park przyrody Učka na jego północno-zachodnim 
skraju, od strony Istrii. Bogactwo i różnorodność flory i fauny w tych 
parkach zawdzięczamy położeniu Kvarneru na jednym z głównych skrzy-
żowań europejskich ekosystemów. Tu spotyka się Śródziemnomorze i Eu-
ropa Środkowa, tu łączą się Alpy i Góry Dynarskie, a klimat śródziem-
nomorski miesza się z łagodnym klimatem kontynentalnym. Dlatego też 
ten region jest pełen wewnętrznych kontrastów.
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Przybrzeżna część Kvarneru, choć skalista, jest stosunkowo gęsto za-
ludniona, co różni ją od sąsiedniego, kamienistego i dzikiego wybrzeża 
regionu Lika – Karlovac na południu. Także górska część Kvarneru, hi-
storyczny region Gorski kotar, różni od sąsiednich obszarów dynamika 
ukształtowania terenu, bogactwo wód i liczne lasy. Całkowicie odmienne 
są wyspy Kvarneru, część z nich – zielona i przyjazna, a część – kamienista 
i surowa. 
Na drodze od Istrii na wschód, w kierunku Kvarneru, najpierw napotka-
my masyw górski UČKA o wysokości 1.400 metrów. Jest on chroniony 
jako park przyrody ze względu na zachowany krajobraz, bogactwo flory 
i fauny dzięki specyficznemu klimatowi śródziemnomorsko-kontynen-
talnemu.
Do głównych atrakcji Učki należy niepowtarzalna rzeźba terenu w miej-
scu o nazwie Vrana (1) oraz na samym szczycie Učki, gdzie znajduje się 
stara baszta (2), na tle której od zawsze fotografują się turyści (8). Ze 
szczytu Učki roztacza się niezapomniany widok na pobliskie wyspy (3) i 
Riwierę Opatijską u podnóża masywu, która łagodny klimat zawdzięcza 
gęstym, górskim lasom, chroniącym ją od wiatrów. Zdarza się, że szczyty 
Učki są często skąpane w słońcu, choć niższe partie otula mgła, co spra-
wia niezapomniane wrażenie (6).
Na Učce turyści (10) nawet w środku lata mogą wędrować po atrakcyj-
nych leśnych szlakach (5) lub grzbietach górskich, gdzie hula wiatr (7). 
Tu mogą też odwiedzić liczne jaskinie (4) i kapliczki, w których można 
się schronić w razie niepogody (11). Najodważniejsi, przy korzystnych 
warunkach pogodowych i prądach powietrznych, chętnie latają ze szczy-
tów Učki na lotniach (9).
Jednak pod względem przyrodniczym największą atrakcją Kvarneru jest 
jedyny na jego obszarze park narodowy RISNJAK. Nazwa tego lesistego 
masywu górskiego pochodzi od rysia, który jest jego najpopularniejszym 
mieszkańcem. Powierzchnia parku narodowego wynosi 64 km2, a ponie-
waż jest on położony na obszarze przejściowym między Alpami a Górami 
Dynarskimi oraz między Śródziemnomorzem a Niziną Panońską, może-
my tu spotkać niemal wszystkie rodzaje lasów oraz liczne gatunki roślin 
i zwierząt.
Miłośnicy przyrody odwiedzają Risnjak ze względu na piękno gór, lasów, 
rzek i skał. Najwięcej turystów zdobywa najwyższy szczyt masywu (12), 
jednakowo atrakcyjny o każdej porze roku – w zimie pod śniegiem (15), 
na wiosnę, gdy kwitną łąki (19), w lecie, kiedy odpocząć tu można od 
nadmorskich upałów i na jesieni, gdy lasy mienią się wszelkimi kolorami 
(17). Oprócz rysia mieszkańcami parku narodowego są także niedźwiedź 
brunatny (13), kuna (14) i koszatka (22). Risnjak jest znany ze wspania-
łych widoków w kierunku wysp Zatoki Kvarnerskiej, jak również gór w 
sąsiedniej Słowenii (18), aż do Alp.
W granicach parku narodowego bierze swój początek rzeka Kupa (20), 
która na przestrzeni 300 kilometrów płynie dalej przez równiny Panonii. 
W swym górnym biegu jej wody są bystre i czyste, a więc popularne 
wśród miłośników sportów wodnych. Jej potężne źródło pod wysoką ska-
łą (16) należy do największych i najpiękniejszych w Chorwacji. Nieliczne 
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domy autochtonicznych mieszkańców budowane są w stylu charak-
terystycznym dla Gorskiego Kotaru, ze stromymi, drewnianymi da-
chami (21), ze względu na obfite opady śniegu w zimie.
Historyczny region GORSKI KOTAR znany jest także z głębokich, 
niebezpiecznych kanionów, wodospadów, licznych jaskiń i wartkich 
rzek i potoków. Najczęściej odwiedzaną atrakcją jest Vražji prolaz 
(Diabelskie przejście) koło miejscowości Skrad, którego nazwa sama 
mówi za siebie (26).
Najwyższe wzniesienia Gorskiego Kotaru znajdują się nie w parku 
narodowym Risnjak, ale w części południowej regionu. Tu, w po-
bliżu najwyższego szczytu, Bjelolasica (25), znajduje się cały szereg 
atrakcji – niezwykłe formy skalne Bijele i Samarske stijene, liczne 
stare budowle na pagórkach i wiele, wiele innych. Chociaż wysokość 
1.533 m n.p.m. nie jest imponująca, to jednak obfite opady śniegu, 
który leży tu przez wiele miesięcy, sprawiają, że warunki narciarskie 
są takie, jak w Alpach (23), tu też znajduje się Chorwacki Ośrodek 
Olimpijski.
Najatrakcyjniejszą częścią masywu Bjelolasica jest ścisły rezerwat 
Bijele i Samarske stijene. W pewnym sensie przypomina on drugi 
z dwóch ścisłych rezerwatów w Chorwacji - Rožanski i Hajdučki 
kukovi na Velebicie, jest jednak bardziej zalesiony. Główną atrakcją 
rezerwatu jest szereg niezwykłych form skalnych (27), które niby 
białe wyspy wznoszą się ponad otaczające je leśne „morze”. Rezerwat 
znany jest także ze starych, gęstych lasów (24) i licznych endemicz-
nych gatunków roślin, które często spotkać można w miejscach na 
pierwszy rzut oka nieprawdopodobnych (28). 
Choć w części nadmorskiej Kvarneru nie ma parków narodowych 
ani parków przyrody, ma ona tyle uroków, że właśnie tutaj najczę-
ściej przybywają turyści. Piękną przyrodą szczycą się wyspy KRK, 
CRES, LOŠINJ, RAB I PAG wraz z sąsiednimi mniejszymi wysep-
kami, z których każda jest na swój sposób inna. Dwie największe 
wyspy Kvarneru i całego Adriatyku, Krk i Cres, różnią się pod wie-
loma względami. Na Krku teren jest lekko pofałdowany, a wyspa 
jest stosunkowo gęsto zamieszkana, natomiast górzysty i rzadko 
zaludniony Cres pokrywają głównie łąki i makia (mirty, wrzośce, 
skarłowaciałe drzewa itp.). Wschodnia część Rabu jest kamienista, 
natomiast zachodnia to tereny uprawne, a zielony Lošinj, mimo, 
iż leży w północnej części Adriatyku, to swego rodzaju oaza niemal 
subtropikalnego klimatu.
Przyroda w stanie najbardziej nienaruszonym zachowana jest na 
Cresie, gdzie małe miasteczka zachwycają malowniczością (35), a 
liczne zatoki, jak Punta Križa (37), krystalicznie czystym morzem. 
Niezwykłym fenomenem Cresu jest słodkowodne jezioro Vransko 
(36), którego głębokość wynosi 80 metrów, a mieści się w nim oko-
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ło 200 milionów metrów sześciennych wody, tak bardzo potrzebnej mieszkańcom wyspy. 
Dlatego też nie wolno zbliżać się do jeziora, a jego mistyczne piękno podziwiać można 
jedynie z biegnącej powyżej drogi. Symbolem Cresu jest sęp płowy (Gyps fulvus), jeden z 
największych ptaków europejskich (34), którego siedliska znajdują się na stromych, piono-
wych skałach nad brzegiem morza, chronionych jako rezerwat ornitologiczny.
Na południe od Cresu znajduje się wyspa Lošinj, najczęściej odwiedzane przez turystów 
miejsce na Kvarnerze. Jej górzysta część, wokół szczytu Osoršćica, pozostała nietknięta ręką 
człowieka (30), jest więc ulubionym celem wycieczek turystów (33), którzy pragną oderwać 
się od zgiełku na wybrzeżu. Wiadomo też, że w morzu wokół Lošinja pojawiają się liczne 
stada delfinów (32), pozostających tu pod ochroną. W pobliżu Lošinja jest także kilka 
niewielkich, ładnych wysepek, po których można poruszać się tylko piechotą lub rowerem  
(38). Jedna z nich to Unije z piękną przyrodą i charakterystyczną architekturą (31) oraz 
Ilovik (29), ulubiony przez żeglarzy.
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LIKA - KARLOVAC 

Najbogatsza w dziedzictwo 
przyrodnicze część Chorwacji 
Najsłabiej zasiedlony region Chorwacji znajduje się między wybrzeżem 
Kvarneru i Dalmacji z jednej strony a regionem Chorwacji panońskiej z 
drugiej strony. Obszar ten obejmuje historyczny region Liki, niewielkie 
części Gorskiego Kotaru i wybrzeża u stóp masywu Velebitu wraz z czę-
ścią wyspy Pag, a także część Chorwacji panońskiej wokół miasta Karlo-
vac, jako ważnego węzła komunikacyjnego, skąd rozchodzą się wszystkie 
główne drogi w kierunku Adriatyku. Dlatego też region Lika – Karlovac 
jest największy ze wszystkich regionów posiadających dostęp do morza.
Region turystyczny Lika – Karlovac tworzą dwie chorwackie żupanie (wo-
jewództwa) - Ličko-senjska i Karlovačka. Pierwsza z nich jest największa ze 
wszystkich chorwackich żupanii, jednak najsłabiej zasiedlona, bowiem jej ob-
szar zajmują głównie skaliste góry Velebitu. Region Lika – Karlovac znany jest 
z bogactwa form krasowych oraz ogromnej, na skalę światową, bioróżnorod-
ności, tak więc właśnie tutaj znajduje się najwięcej skarbów przyrody. 
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Znajdują się tu dwa (Jeziora Plitwickie i Północny Velebit) z ośmiu par-
ków narodowych, większa część największego z chorwackich parków 
przyrody - Velebitu, jeden ścisły rezerwat (Hajdučki i Rožanski kukovi) 
oraz wiele mniejszych obszarów chronionych. Ich całkowita powierzch-
nia jest większa od powierzchni obszarów chronionych we wszystkich 
pozostałych żupaniach razem wziętych. Dlatego też region ten uważany 
jest za swego rodzaju płuca całej Chorwacji, co zawdzięcza nie tylko bu-
dowie geologicznej i rzeźbie terenu, lecz także czynnikom historycznym, 
bowiem tereny te w przeszłości często były teatrem działań wojennych, 
zwłaszcza w okresie najazdów tureckich, więc liczba ludności jest tu sto-
sunkowo niewielka.
Region Lika - Karlovac jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Jego część 
nadmorską i wyspę Pag charakteryzuje surowy krajobraz, strome, skaliste 
wzniesienia, pełne dzikiego piękna, natomiast w Lice znajdziemy rozle-
głe polja krasowe, monumentalne, dzikie pejzaże. W okolicach Karlovca 
występuje obfitość wód (są tu cztery rzeki: Kupa, Korana, Dobra i Mre-
žnica), kontrasty pomiędzy skalistymi i zalesionymi górami na południu 
i panońskimi równinami na północy.
Na szlaku łączącym Likę i Karlovac znajduje się największa perła tego re-
gionu, a według wielu całego chorwackiego dziedzictwa przyrodniczego 
– park narodowy JEZIORA PLITWICKIE (1), jedyny obiekt przyrod-
niczy na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, spośród sześciu tego 
rodzaju obiektów w Chorwacji.
Główną atrakcją tego unikatowego na skalę światową Parku jest 16 jezior 
połączonych wodospadami powstałymi w wyniku osadzania się skał wa-
piennych - trawertynu. Do parku narodowego należą także źródła rzeki 
Korany na obszarze otoczonym gęstymi lasami bukowymi, jodłowymi i 
sosnowymi. Są tu też liczne jaskinie, kwieciste łąki, a spośród wielu ga-
tunków zwierząt wymieńmy brunatnego niedźwiedzia.
Po parku turyści mogą poruszać się panoramiczną kolejką (13) i elek-
trycznymi, bezgłośnymi stateczkami (5). Trudno powiedzieć, czy Park 
jest piękniejszy na wiosnę, kiedy rozkwitają łąki i zielenią się lasy (3), czy 
w kolorach jesieni (2) odbijających się w wodach jezior, (7) czy w zimie, 
kiedy lód pokrywa wodospady, a drzewa otula śnieg (6). Szlaki turystycz-
ne umożliwiają dostęp do kaskad i wodospadów (8), do brzegów jezior, 
nad którymi wznoszą się skały (4), a których intensywna zieleń przyciąga 
spojrzenia zwiedzających (9).
Jeziora Plitwickie dzielą się na większe, Górne Jeziora, gdzie zbocza są za-
lesione i łagodne i mniejsze, Dolne Jeziora, położone w skalistym kanio-
nie. Najwyżej położone jezioro znajduje się na wysokości 637 m n.p.m., 
a podnóże najniższego wodospadu o nazwie Sastavci, spod którego wy-
pływa rzeka Korana (10), na wysokości 503 m n.p.m. Wodospad ten ma 
134 metry wysokości i składa się z niezliczonych mniejszych i większych 
kaskad, które nieustannie zmieniają swój wygląd i wysokość.
Dostęp do wodospadów umożliwiają szlaki turystyczne z drewnianymi 
mostkami (11 i 12), które chronią wrażliwy trawertyn, z którego zbudo-
wane są jeziora, przed zadeptaniem przez zwiedzających. Trawertyn jest 
rodzajem miękkiej, porowatej skały osadowej, która powstaje na skutek 
spadku "Ciśnienie"ciśnienia związanego z wypływem wód podziemnych 
na powierzchnię, asymilacji przez rośliny (algi i mchy) lub dyfuzji do 
atmosfery wynikającej z intensywnego ruchu wody. 
Najwyżej położone jest jezioro Prošćansko, dlatego nie słychać tu huku 
wodospadów, a dzięki temu, że jest ono oddalone od głównych szlaków, 
przyroda zachowała się w stanie pierwotnym (14), natomiast dla otocze-
nia Dolnych Jezior charakterystyczne są białe skały wapienne (15).
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Oprócz przeżyć estetycznych zadaniem każdego parku narodowe-
go jest także przekazywanie wiedzy o najważniejszych wartościach 
przyrodniczych. Informacje takie znajdziemy na licznych tablicach 
edukacyjnych i w publikacjach, jakie można otrzymać w obiektach 
Parku, zbudowanych z naturalnych materiałów, charakterystycznych 
dla tego regionu. Najczęściej jest to drewno (16), a także kamień, jak 
w przypadku budynku Dyrekcji Parku (17).
W regionie Lika – Karlovac znajduje się także VELEBIT, największy 
i najbogatszy w skarby przyrody masyw górski w Chorwacji. Jest 
on chroniony jako park przyrody, który obejmuje 2.000 kilome-
trów kwadratowych. W parku jest też cały szereg mniejszych ob-
szarów chronionych, w tym dwa parki narodowe – Północny Ve-
lebit w regionie Lika – Karlovac i Paklenica, w Dalmacji. Velebit 
pod względem przyrodniczym jest największym skarbem Republiki 
Chorwacji. Dlatego na całej długości – około 150 kilometrów – jest 
chroniony jako Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO, jak dotąd, 
jedyny w Chorwacji. Na Velebicie występuje bardzo wiele gatunków 
flory i fauny, w tym gatunków endemicznych.
Velebit ma dwa oblicza – surowe gołoborza od strony morza (18) i 
nieprzebyte lasy od strony lądu (22 i 24). Szczególnie piękne są róż-
norodne formy krasowe, jak np. posąg Stapina, stumetrowy, piono-
wy, zaokrąglony obelisk (20). Jest tu też wiele głębokich ponorów i 
jaskiń, dzikich kanionów, wartkich rzek i potoków, a przede wszyst-
kim niepowtarzalnych, czasem przerażających widoków dzikiej, nie-
poskromionej przyrody (19). 
Wiele interesujących obiektów przyrodniczych możemy spotkać na 
Velebcie także poza parkami narodowymi. Należy do nich centralna 
część masywu wokół malowniczej miejscowości Baške Oštarije, na 
górskiej przełęczy pod imponującym wierzchołkiem Kiza (21), do 
którego podnóża prowadzi stara, malownicza droga (23). Znajduje 
się tu też jeden z niewielu hoteli w okolicy (26), stanowiący punkt 
wypadowy dla wycieczek górskich.
Najlepiej wybrać się na Velebit późną wiosną, wczesnym latem 
i wczesną jesienią, kiedy na rozległe łąki (27 i 31) i surowe skały 
(32) nie świeci rozżarzone słońce. Piękny jest także zimą, jednak ze 
względu na wiatry i opady śniegu na wyprawy górskie powinni wy-
bierać się tylko doświadczeni alpiniści (25). Miłośników przyrody 
przyciąga na Velebit także bogaty świat roślin i zwierząt (29 i 30), 
czy oryginalna architektura wiejska w nielicznych górskich wioskach 
i przysiółkach (28). 
Pod względem piękna krajobrazu i bogactwa flory i fauny najcen-
niejszą częścią Velebitu jest obszar parku narodowego VELEBIT 
PÓŁNOCNY, który zajmuje powierzchnię zaledwie 109 kilome-
trów kwadratowych, położonych w wyższych partiach górskich. 
Znajduje się tu szereg niezwykłych atrakcji – formy krasowe Hajdu-
čki i Rožanski kukovi, ogród botaniczny w warunkach naturalnych 
i głęboka jaskinia Lukina jama. Dlatego chorwaccy alpiniści te wła-
śnie tereny uważają za największy skarb wśród chorwackich gór. 
Rožanski i Hajdučki kukovi, zespół skalistych szczytów o niezwy-
kłych kształtach (kukovi) o wysokości do 200 metrów, znajduje się 
w samym sercu parku narodowego. Ten unikatowy krajobraz skalny 
chroniony jest jako ścisły rezerwat. Pośrodku terenu Hajdučki ku-
kovi, na wysokości 1.475 metrów n.p.m. znajduje się jaskinia Lu-
kina jama. Jej dno położone jest zaledwie 83 metry nad poziomem 
morza, a więc ma głębokość 1.392 metrów, co daje jej ósme miejsce 
na świecie.
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W niezwykle trudnych warunkach, w skalistym podłożu Rožanski 
kukowi w latach trzydziestych XX wieku zbudowano szlak tury-
styczny. Od nazwiska jego budowniczego, zakochanego w Velebicie 
inżyniera Ante Premužića, pochodzi jego nazwa - Premužićeva staza 
(33 i 41). Szlak ten uważany jest za najpiękniejszą trasę górską w 
Chorwacji. Znany jest także z tego, że nawet turystom bez wyczy-
nowej kondycji (34) pozwala na bezpieczną wędrówkę wśród po-
tężnych skał i głębokich przepaści. Podziwiać stąd można wspaniałe 
widoki Adriatyku i wysp Kvarneru (40).
Oprócz potężnych form skalnych na szlaku podziwiać można także 
wiele innych zjawisk krasowych, zwłaszcza jaskiń i rzek podziem-
nych (38 i 39). Poniżej widoczna jest zieleń puszczy Štirovača (36), z 
którą związane są liczne ponure legendy opowiadane w okolicznych 
wioskach, a miejscem tych opowieści są ciemne lasy iglaste odcięte 

od świata. Na Velebicie Północnym rosną też liczne endemiczne ga-
tunki roślin, wśród nich najbardziej znana jest degenia velebitica, 
swego rodzaju symbol tych gór (37). Do rzadkich gatunków zwie-
rząt należy np. sowa uszata (35).
Główny punkt wypadowy wycieczkowiczów i turystów odwiedza-
jących park narodowy Velebit Północny znajduje się u podnóża 
szczytu Zavižan. Jest tu schronisko o tej samej nazwie (54 i 56), do 
którego prowadzą leśne dukty od strony Adriatyku i od strony lądu. 
W pobliżu znajduje się Ogród Botaniczny (44), unikatowy na skalę 
światową, bowiem mieści się na obrzeżach głębokiej jaskini kraso-
wej, na dnie której czasem nawet w lecie leży śnieg.
Przy Ogrodzie Botanicznym jest punkt początkowy szlaku Premuži-
ćeva staza (51), częściowo wytyczonego i ogrodzonego kamieniami 
(42), częściowo przebijającego się przez kamienne pustkowie (43), a 
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gdzie niegdzie wiodącego przez łąki. Jedynym dziełem rąk 
ludzkich są tu nieliczne kapliczki (45) i szałasy dla tury-
stów, harmonizujące z krajobrazem (47).
Niepowtarzalne widoki ze szlaku Premužićeva staza w 
kierunku lasów od strony lądu (53), czy w stronę morza i 
wysp (52 i 55), są szczególnie atrakcyjne o zmierzchu (50). 
Turyści, obok możliwości spacerów (46) i uwiecznienia wi-
doków dzikiej przyrody (48), mogą także korzystać z jazdy 
konnej w zalesionych dolnych partiach Parku (49).
Od strony lądu Velebit sąsiaduje z LIKĄ, historycznym re-
gionem zamieszkanym przez dumnych i walecznych górali. 
Oprócz Jezior Plitwickich i Velebitu na jej obszarze znajdu-
je się także malownicza Gacka dolina koło miasta Otočac. 
Po to, by zachować jej piękno i wartości przyrodnicze, au-
tostrada Zagrzeb – Split poprowadzona została zamiast w 
dolinie, jej górską, południową krawędzią, skąd roztaczają 
się niepowtarzalne widoki tej perły natury.
Gacka dolina znana jest jako jedno z najlepszych na świecie 
łowisk pstrąga, jest więc odwiedzana przez wszystkich zapa-
lonych wędkarzy. Rzeka Gacka (61 i 63) i pobliskie jezior-
ka (60) charakteryzują się intensywnym zielonym kolorem, 
malowniczymi domostwami schodzącymi nad samą wodę 
(62) i lesistym otoczeniem (64). Piękna jest także okolica 
jeziora Krušćica, na południe od Gackiej doliny (57 i 65). 
Malownicze są też wioski w Lice z charakterystyczną ar-
chitekturą (66), licznymi basztami obronnymi, symbolami 
burzliwej przeszłości (59), a także kościółkami dominują-
cymi nad okolicą (58). 
Stoki Velebitu od strony morza zwrócone są w kierunku 
wysp Rab i PAG, której północna część należy do regionu 
Lika – Karlovac. Przybysze od strony lądu postrzegają te 
wyspy jako kamienne pustkowia, natomiast ci, którzy przy-
bywają od strony morza, widzą wiecznie zielone lasy i bujną 
makię, jak np. koło miejscowości Lun na wyspie Pag (67). 
Brak roślinności po stronie kontynentalnej Pagu (68 i 70) 
spowodowany jest przez silny, północny wiatr „bura”, wie-
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jący z gór Velebitu. Z kolei głębokie zatoki wyspy Pag (69) skrywają 
liczne żwirowe plaże, a morze jest błękitne i krystalicznie czyste. 
I wreszcie najdalej na północ wysunięta część regionu Lika – Karlo-
vac, różna zarówno od Liki, jak i od równinnej Chorwacji Central-
nej. Znajdują się tu trzy przepiękne rzeki: KUPA, DOBRA, KORA-
NA I MREŽNICA, płynące z wysokich, skalistych gór w kierunku 
Niziny Panońskiej. Wszystkie łączą się w mieście Karlovac, który 
dlatego nazwany jest często „miastem nad czterema rzekami“.
Rzeki te są wartkie, mają liczne kaskady, jak np. w miejscowości 
Rastoke koło miasteczka Slunj przy ujściu Slunjčicy do Korany (75), 
czy też w samym Karlovcu, przy ujściu Mrežnicy do Korany (71), 
która nawet płynąc przez centrum miasta jest czysta i wartka (72), 
bowiem w wodę zasilają ją Jeziora Plitwickie, a wzdłuż jej biegu nie 
ma zakładów przemysłowych. Dlatego nad Koraną zawsze spotkać 
można wędkarzy (73) i kaczki (74).
Czysta jest także największa rzeka tego regionu, Kupa, która od Kar-
lovca płynie równiną w kierunku miasta Sisak, gdzie wpada do Savy. 
Rzeka Dobra znana jest z pięknego, wartkiego nurtu (76) i wspa-
niałego kanionu, a także ponoru w miasteczku Ogulin, z którym 
związane są liczne legendy o czarownicach, urządzających sabaty na 
górze Klek, skądinąd kolebce chorwackiej turystyki górskiej (77).
Jednak wielu za najpiękniejszą uważa najkrótszą z rzek przepływa-
jących przez Karlovac – Mrežnicę, bowiem wzdłuż całego jej biegu, 
przeważnie w kanionie, znajdują się kaskady, jedna piękniejsza od 
drugiej, powstałe podobnie jak Jeziora Plitwickie, z osadów trawer-
tynu. Dlatego większość biegu Mrežnicy (78) to właściwie szereg 
niewielkich jezior - rozlewisk połączonych kaskadami, przy których 
znajdują się malownicze, naturalne kąpieliska.
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CHORWACJA 
CENTRALNA
Między Alpami, Górami 
Dynarskimi i Niziną Panońską
Z regionem Lika – Karlovac sąsiaduje region turystyczny Chorwacji 

Centralnej. Od zachodu otaczają ją stoki Alp, a od południa Góry 

Dynarskie. W kierunku wschodnim Chorwacja Centralna rozciąga 

się w kierunku urodzajnej Niziny Panońskiej w dolinach rzek Sava 

i Drava. Jest to największy region turystyczny Chorwacji, w skład 

którego wchodzi siedem żupanii (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, 

Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bi-

logorska i Sisačko-moslavačka), które otaczają pierścieniem Zagrzeb, 

stolicę państwa.
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W Chorwacji Centralnej, gdzie gęstość zludnienia jest większa, nie 
ma parków narodowych, są natomiast dwa atrakcyjne parki przy-
rody - Lonjsko polje i Žumberak-Samoborsko gorje oraz część naj-
częściej odwiedzanego chorwackiego parku przyrody – Medvednica, 
w pobliżu Zagrzebia. W Chorwacji Centralnej znajdują się ostat-
nie środkowoeuropejskie obszary bagienne, można tu wędkować w 
wartkich rzekach, wędrować po malowniczych winnicach lub lesi-
stych terenach górskich.
Szczególnie ważnym elementem przyrody tego regionu są liczne rze-
ki, które zachowały swój naturalny charakter. Płynie tu najdłuższa 
chorwacka rzeka, Sava, nad którą spotkać można licznych wędkarzy 
(5). Podobne są krajobrazy wzdłuż pozostałych dużych rzek, jak np. 
Drava, Kupa czy Una (1), nad którą leży stare miasto Hrvatska Ko-
stajnica (3).Chorwacja Centralna znana jest także z winnic na wzgó-
rzach, zwłaszcza w historycznym regionie Hrvatsko Zagorje (2). Są 
tu też niezwykłe tereny piaszczyste Đurđevački pijesci (4). 
Największym parkiem przyrody w Chorwacji Centralnej jest LONJ-
SKO POLJE, w dolinie Savy, na wschód od Zagrzebia. Jego po-
wierzchnia to 506 km2. Jest to jeden z największych europejskich 
obszarów bagiennych, chroniony przez Konwencję Ramsarską jako 
obszar bagienny o znaczeniu światowym. Jest tu cisza i romantyczny 
spokój (8). Nad spokojnymi wodami pokrytymi nenufarami (10) 
rosną wielowiekowe lasy dębowe, szczególnie piękne o zmierzchu 
(11).

Największym bogactwem parku Lonjsko polje są ptaki. Żyje ich tu 
250 gatunków, wśród nich wiele małych ptaków (13 i 1), różne ga-
tunki kaczek (9), jednak jego najbardziej znanymi mieszkańcami są 
bociany (7), które budują gniazda na dachach malowniczych, drew-
nianych domów wiejskich. Jedna z tutejszych wsi, Čigoć, w 1994 
roku ogłoszona została pierwszą europejską wsią bocianów. Wody 
parku Lonjsko polje przyciągają także inne zwierzęta, jak np. węże 
(12), a jest tu mniej węży jadowitych niż na kamienistym południu 
Chorwacji.
W dolinie rzeki Kupy znajduje się rezerwat ptaków Crna Mlaka, 
również chroniony przez Konwencję Ramsarską. Stawy w tym re-
zerwacie (6 i 15) są oazą świata ptaków w pobliżu stołecznego Za-
grzebia. 
Na zachód od Zagrzebia znajduje się park przyrody ŽUMBERAK-
SAMOBORSKO GORJE, całkowicie inny niż Lonjsko polje, 
bowiem leży na obszarze nazywanym Žumberačka gora, będącym 
najwyższym łańcuchem górskim całej Chorwacji kontynentalnej. 
Występują tu formy krasowe, nietypowe dla obszarów sąsiadujących 
z Niziną Panońską, głębokie kaniony, wartkie potoki i rzeki z 
licznymi kaskadami (16) oraz rozległe, kwieciste łąki.
Specyfiką Žumberku są także malownicze wioski w wyższych par-
tiach gór, na stromych zboczach (21). Większość mieszkańców to 
potomkowie ostatnich piratów na Adriatyku, Uskoków z Senja, któ-
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rzy w XVI i XVII wieku zostali przymusowo przesiedleni do Chor-
wacji kontynentalnej. Ponieważ część z nich to greko-katolicy, we 
wsiach tych napotkać można malownicze cerkiewki (22). Jedna z 
nich znajduje się na najwyższym szczycie Žumberačkiej gory, Sveta 
Gera, na wysokości 1.102 metrów (19). Czasem też stoją obok siebie 
kościół i cerkiew, jak np. we wsi Dojutrovici (20). 
Samoborsko gorje położone u podnóża Žumberka to wzgórza pełne 
winnic w okolicy Plešivicy (18), gdzie winorośl stanowi ważny ele-
ment krajobrazu (17), podobnie jak liczne twierdze na okolicznych 
wzgórzach, jak na przykład w Samoborze (23). 
Na północ od Zagrzebia leży pagórkowaty historyczny region 
HRVATSKO ZAGORJE. Na wzgórzach wznoszą się tu liczne zamki 
i kościoły. Zwiedzający mogą podziwiać piękne krajobrazy, zdoby-
wać szczyty gór lub kąpać się w termalnych uzdrowiskach. Wśród 
zamków szczególne miejsce zajmuje Trakošćan (2), w którym znaj-
duje się muzeum wnętrz z kolekcją dawnej broni. Ze względu na 
usytuowanie nad cichym jeziorem otoczonym lasem Trakošćan ma 
status chronionego krajobrazu.
W Chorwackim Zagorju, koło Krapiny znajduje się także znalezisko 
paleontologiczne - siedziba człowieka neandertalskiego. Urządzono 
tu muzeum na otwartej przestrzeni (27), zaś o wadze tego znalezi-
ska świadczy fakt, że w styczniu 1996 roku jego zdjęcie zostało za-
mieszczone na stronie tytułowej magazynu „National Geographic“. 
Z kolei w miejscowości Gornja Stubica znajduje się najsławniejsze 
chronione drzewo w Chorwacji - licząca ponad 400 lat lipa (30), 
pod którą w 1573 roku gromadził swych zwolenników Matija Gu-
bec, przywódca antyfeudalnego powstania chłopskiego.
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Typowy “zagorski” krajobraz to łagodne wzgórza z sadami i win-
nicami, a w nich charakterystyczne strachy na wróble (29). Jedną 
z takich miejscowości jest Vinagora z imponującym kościołem na 
szczycie wzgórza (25), skąd roztacza się wspaniały widok na okoli-
cę. Podobne krajobrazy spotkać możemy także w innych regionach 
Chorwacji Centralnej, na przykład w najdalej na północ wysuniętym 
Međimurju, znanym ze znakomitych win (28). Na wierzchołkach 
wzniesień często zachowały się ruiny średniowiecznych twierdz, jak 
na przykład na szczycie Kalnika koło miasta Križevci (26). 
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ZAGRZEB
Metropolia wśród zieleni
Niewiele stolic europejskich może się poszczycić takim bogac-
twem różnych atrakcyjnych krajobrazów i nienaruszonej przy-
rody w najbliższej okolicy, jak Zagrzeb – stolica Chorwacji. Jest 
tu więc masyw górski Medvednica i wzgórza z winnicami u jego 
podnóża, tereny bagienne i jeziora z licznymi gatunkami pta-

ków, zamki otoczone parkami krajobrazowymi. Niecałą godzi-
nę jazdy samochodem od Zagrzebia jest też Žumberačka gora, 
malownicze Hrvatsko Zagorje, cztery rzeki regionu Karlovca, 
bogate w zwierzynę łowiska i wiele innych atrakcji.
Podobnie, jak wiele innych stolic, Zagrzeb stanowi odrębną jed-
nostkę administracyjną (żupanię), a tym samym region turystyczny, 
który obok obszaru miasta obejmuje „zielone“ otoczenie, tak więc 
należy do niego także park przyrody Medvednica. Od południa i 
wschodu z Zagrzebiem sąsiaduje nizina nad rzeką Savą z malow-
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niczymi wioskami, a od południowego zachodu, aż do rzeki Kupy 
zielenią się wzgórza nazywane Vukomeričke gorice.
Wśród okalającej miasto zieleni szczególne miejsce zajmuje 
MEDVEDNICA, unikatowy obszar nienaruszonej przyrody, nale-
żący do miasta. Masyw Medvednicy porośnięty jest gęstym lasem 
bukowym (3), dębowym, są też kasztanowce i jodły. Jest to ulubione 
miejsce wycieczek mieszkańców Zagrzebia i ich gości. Na Medved-
nicy jest wiele szlaków turystycznych, zarówno „łatwiejszych“, z ław-
kami i ścieżkami edukacyjnymi, jak i trudniejszych, dla zahartowa-

nych wędrowców. Wygodniccy mogą skorzystać z kolejki linowej, 
którą można z miasta dojechać na sam szczyt góry.
Na Medvednicy jest też zrekonstruowana średniowieczna twierdza 
Medvedgrad (5), skryta w gęstym lesie, zaledwie pół godziny spaceru 
od ostatnich miejskich zabudowań (1 i 2). Na Medvednicy są jeszcze 
inne, liczne atrakcje, jak wąwozy, jaskinie, wodospady, stara kopal-
nia i niewielkie, malownicze kościółki (6). Najczęściej odwiedzanym 
miejscem jest najwyższy szczyt masywu, Sljeme, na którym wznosi 
się wieża telewizyjna. Wokół szczytu są liczne schroniska (4), w któ-
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rych można odpocząć i posmakować popularnych specjałów ze Sljemena, jak fasola 
z kiełbasą, czy strudel z serem lub jabłkami. Tam, gdzie nie ma schronisk, znajdują 
się liczne szałasy, w których można schronić się w razie niepogody  (7).
Zieleni nie brakuje także w samym centrum miasta. W Zagrzebiu tradycyjnie, od 
czasów średniowiecza pielęgnowane są tereny zielone i drzewa. Dzięki temu jest 
tu wiele dużych parków, w tym wokół centralnego placu miejskiego, Trg Bana 
Josipa Jelačića. Dlatego też na wielu gościach Zagrzeb sprawia wrażenie „zielonej“ 
metropolii.
Najważniejszą częścią zielonej strefy w centrum Zagrzebia jest tzw. „Podkowa 
LENUCIJA“, której nazwa pochodzi od nazwiska architekta Milana Lenucija, au-
tora projektu urbanistycznego z przełomu XIX i XX wieku. W jej skład wchodzi 
szereg parków, które na kształt podkowy otaczają centrum miasta - od placu Trg 
Maršala Tita i sąsiedniego Placu Roosevelta od północnego zachodu (18), poprzez 
Trg kralja Tomislava od południowego wschodu (19) do Placu Strossmayera (13) i 
Zrinjevca na północnym wschodzie, w pobliżu centralnego placu Trg Bana Josipa 
Jelačića.
Spośród wszystkich parków w centrum miasta największy i najbardziej specyficz-
ny jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Zagrzebiu, zajmujący powierzchnię 
5 hektarów, w południowo-zachodniej części „podkowy“. Jest tu wiele różnych 
gatunków drzew (12), krzewów i kwiatów (15), przede wszystkim rosnących na 
obszarach o klimacie kontynentalnym.
Najpiękniejszym i największym zagrzebskim parkiem jest istniejący od 1794 roku 
Maksimir o powierzchni 316 hektarów, położony na północny wschód od cen-
trum miasta. Nazwa parku pochodzi od imienia jego założyciela, biskupa Maksi-
milijana Vrhovca. Jest tu kilka bardzo pięknych pawilonów z epoki (11), a także 
ogród zoologiczny (1), zaliczany do najładniejszych w Europie.
Główne tereny rekreacyjne w Zagrzebiu to okolice jeziora JARUN. W 1987 roku, 
w związku z Uniwersjadą, na dawnym martwym ramieniu rzeki Savy zbudowano 
2-kilometrowy tor regatowy, kilka kąpielisk i inne obiekty dla sportów wodnych 
(9). W lecie gromadzą się tu tysiące ludzi, więc nazywany jest często „Zagrzebskim 
morzem“.
Drugie popularne jezioro zagrzebskie to Bundek, wokół którego w 2006 roku urzą-
dzono park. Korzystają z niego najczęściej mieszkańcy dzielnicy Nowy Zagrzeb, na 
prawym brzegu Savy. Są tu ścieżki z mostkami (10 i 16), place zabaw dla dzieci 
(17), a część jeziora pozostawiono w stanie pierwotnym (8) dla upamiętnienia cza-
sów sprzed 50 lat, kiedy cały ten obszar pokryty był lasami i bagnami.
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SLAWONIA
Poezja dębowych lasów i 
urodzajnych pól nad Dunajem, 
Dravą i Savą
Najdalej na wschód wysuniętym regionem turystycznym Chor-

wacji jest Slawonia. Obok Dalmacji jest ona największym chor-

wackim regionem historycznym, znanym z urodzajnych równin, 

lasów dębowych nad wielkimi rzekami - Dunajem, Dravą i Savą, 

z autentycznych wiejskich pejzaży. Są tu też wzgórza pokryte 

gęstymi lasami bukowymi, winnice, bogaty folklor i znakomita 

kuchnia. Znajdują się tu dwa parki przyrody – lesiste wzgórza 

Papuk i unikatowy obszar bagienny Kopački rit, a także kilka 

obszarów chronionych, przede wszystkim lasów i parków. 

Podstawowym elementem przyrody Slawonii są trzy największe 

chorwackie rzeki - Dunaj, Sava i Drava, okalające ją od wschodu, 

południa i północy. Stąd charakterystyczne dla tego regionu rozległe 

równiny - Podravina i na północ od niej Baranja nad kapryśną Dra-

vą, Posavina nad spokojną Savą, nad którą rosną lasy dębowe, a także 

historyczny region Srijem nad potężnym Dunajem. Slawonia tylko 

od zachodu jest pagórkowata. Na północy są tu pogórza - Papuk i 

Krndija, a na południu - Psunj, Požeška gora i Dilj, a między nimi 

piękna i urodzajna Požeška kotlina z licznymi winnicami.

Slawonia, zaraz po Chorwacji Centralnej, jest największym regio-

nem turystycznym Chorwacji. W jej skład wchodzi pięć żupanii: 

Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osje-

čko-Baranjska i Vukovarsko-srijemska. Dotychczas turyści stosunko-

wo rzadko odwiedzają Slawonię, jest bowiem oddalona od głównych 

szlaków turystycznych prowadzących przede wszystkim w kierunku 
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8

Adriatyku. Tych jednak, którzy zapragną ją odkryć, czekają liczne, 

miłe niespodzianki.

Duszę Slawonii najlepiej oddaje ogrom jej pól, monumentalne dęby 

w lasach łęgowych i spokój jej szerokich rzek. Taki jest Dunaj z licz-

nymi wyspami (4), czy Sava, której brzegi są porośnięte gęstymi la-

sami dębowymi (1).

Dlatego mieszkańcy Slawonii najchętniej wypoczywają w prostych, 

drewnianych domach letnich nad brzegami tych rzek (5). Ulubio-

nym ich zajęciem jest wędkowanie w ciszy lasów, nad spokojnymi 

rzekami (3). Wiele osób ma jeszcze stare, drewniane łodzie (2), któ-

rymi dopływają do niedostępnych miejsc, bez śladów cywilizacji. 

Każde z miast Slawonii ma w centrum co najmniej jeden park. Do-

tyczy to zarówno dużych miast, jak Osijek czy Slavonski Brod, jak 

i małych, jak na przykład Našice, gdzie park wokół rezydencji pa-

łacowej rodziny Pejačević uważany jest za najpiękniejszy w Slawonii 

(6). Slawonia znana jest także z tradycji hodowli koni, bez których 

trudno sobie wyobrazić uroczystości folklorystyczne, jak Đakovački 

vezovi, czy Vinkovačke jeseni. Głównym ośrodkiem hodowli koni 



jest miasto Đakovo, gdzie znajduje się znana stadnina „lipicanerów“ 

(7).

Największym skarbem przyrodniczym Slawonii jest park przyrody 

KOPAČKI RIT. Jest to obszar bagienny przy ujściu Dravy do Duna-

ju, niedaleko Osijeku, o powierzchni 238 hektarów, który ze wzglę-

du na niedostępność i zagrożenie powodziami pozostał w stanie nie-

naruszonym od najdawniejszych czasów. Kopački rit jest jednym z 

największych naturalnych obszarów bagiennych w Europie, został 

wpisany na listę Konwencji Ramsarskiej obszarów wodno-błotnych, 

jest także kandydatem do wpisania na listę światowego dziedzictwa 

przyrodniczego UNESCO.

Ze względu na surowe kryteria obowiązujące w Chorwacji w od-

niesieniu do parków narodowych, Kopački rit nie posiada statusu 

takiego parku, bowiem w niektórych jego częściach prowadzona jest 

gospodarka leśna, a także organizowane są polowania. Obszar ten 

stanowi jedno z najbardziej atrakcyjnych łowisk w Europie, zwłasz-

cza na jelenie (10) i dziki (17). Ponieważ ustawodawstwo chorwackie 

surowo zakazuje polowań i wycinki drzew w parkach narodowych, 
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Kopački rit jest więc „tylko“ parkiem przyrody. Wielu miłośników 

przyrody najchętniej całkowicie zabroniłoby tych działań, nie tylko 

w Rezerwacie Zoologicznym, który zajmuje 80 hektarów w central-

nej części Parku.

Wielkie stada jeleni są symbolem tego Parku, choć równie liczne są 

stada dzików. Są tu także inne ssaki, jednak o wiele liczniejsze od 

nich są ptaki (8). Jest ich około 300 różnych gatunków (11, 1 i 15), 

a najważniejsze to bardzo rzadkie, chronione gatunki orła bielika 

i czarnego bociana. Spośród innych rzadkich zwierząt warto także 

wymienić żółwie (16).

Do parku przyrody Kopački rit można z łatwością dojechać sa-

mochodem z niedalekiego Osijeku, największego miasta Slawonii, 

podziwiać pierwotne piękno bagien, lasów i obszarów zalewowych 

(9). Najlepiej jednak zwiedzać go stateczkiem wycieczkowym (12), 

który może wpłynąć nawet w płytkie, bagienne odnogi. Piękno Par-

ku mogą podziwiać także turyści podróżujący wielkimi, rzecznymi 

cruiserami po Dunaju, który stanowi jego wschodnią granicę (13).

Jednak Slawonia to nie tylko równiny, ale także lesiste pagórki, któ-

rych najwięcej znajduje się w jej części zachodniej. Należy do nich 

PAPUK, chroniony jako park przyrody, w którym dominują rozle-
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głe lasy (18), przede wszystkim bukowe (20), w których występują 

także dęby, jodły i inne gatunki drzew. Imponujące okazy 

drzew spotkać można także u podnóża Papuka, a w szczegól-

ności w parkach miejskich miejscowości Slatina, Orahovica czy 

Našice (1).

Najpiękniejszą częścią Papuka je park leśny Jankovac, jedno z ulu-

bionych miejsc wycieczkowych w Slawonii. Jego nazwa pochodzi 

od nazwiska hrabiego Jankovića, właściciela okolicznych dóbr, któ-

ry pod koniec życia postanowił urządzić tu wiejską rezydencję. W 

górskiej dolinie jest tu kilka wartkich potoków otoczonych łąkami i 

gęstym lasem bukowym, a przede wszystkim wodospad Jankovački 

(22). Jest tu także schronisko (21), uważane przez chorwackich tu-

rystów za najpiękniejsze w kraju.

Jednak to nie lasy, potoki i wodospady Papuka wyróżniają go spośród 

innych cudów chorwackiej przyrody. Unikatowa jest jego geologia. 

Można tu bowiem obejrzeć wszystkie rodzaje skał od ery paleozo-

icznej aż do czwartorzędu. Tylko tutaj występują w dużej ilości ska-

ły wulkaniczne. Dlatego też właśnie tutaj, w pobliżu miejscowości 

Voćina utworzono pierwszy chorwacki park geologiczny Rupnica, 

znany z niezwykłych warstw skalnych (23). Ze względu na cenne 

wartości geologiczne Papuk jest jedynym przedstawicielem Chorwa-

cji na liście europejskich geoparków.

Slawonia charakteryzuje się także harmonią między tym, co stworzy-

ła przyroda i człowiek. Jest to widoczne zwłaszcza w malowniczym 

regionie BARANJA na północnym wschodzie Chorwacji, na północ 

od rzeki Dravy. Baranja to region historyczny, którego większa część 
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należy do Węgier. Jest znana jako rozległa równina z winnicami na 

niewielkich pagórkach, ze stromymi, piaszczystymi brzegami Duna-

ju. W niewielkiej miejscowości Topole, na pustkowiu przy odnodze 

Dunaju stoi kościółek, św. Piotra i Pawła, ufundowany w 1722 roku 

przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego w podzięce za zwycięstwo 

nad Turkami (2).

W malowniczej wsi Zmajevac (25) znajdują się stare piwnice win 

(27). Piękne są także winnice (29) i piwnice win w regionie Srijem, 

na wschodzie Chorwacji. W najdalej na wschód wysuniętym mie-

ście, Iloku, winnice znajdują się nad samym brzegiem Dunaju (28).

Winnice znajdziemy także w zachodniej części Slawonii, zwłaszcza w 

okolicach Kutjeva (26) w urodzajnej Požeškiej kotlinie, którą Rzy-

mianie nazywali Vallis Aurea, czyli Złota dolina. W  Kutjevie jest 

piwnica win z XIII wieku, odwiedzana przez wiele wybitnych osobi-

stości, między innymi była tu cesarzowa Maria Teresa.
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DALMACJA - REGION ZADARU
Centralna część chorwackiego wybrzeża Adriatyku u stóp Velebitu
Dalmacja jest najdalej wysuniętym na południe i najbardziej znanym historycznym regionem Chorwacji. Jest to kraina słońca, cie-

płego morza, wiecznie zielonej roślinności, oliwek, wina, ryb, śpiewu, malowniczych miejscowości z kamiennymi domami, jednym 

słowem – prawdziwe Śródziemnomorze.  Granica Dalmacji na północy znajduje się u stóp południowych stoków masywu górskiego 

Velebit, króla chorwackich gór. Tu, w centralnej części chorwackiego wybrzeża Adriatyku położony jest pierwszy z czterech dalmatyń-

skich regionów turystycznych – Dalmacja – region Zadaru. 
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Region ten obejmuje żupanię Zadarską, która dzieli się na trzy od-
mienne krainy - góry, wybrzeże i wyspy. Obszar górski to między 
innymi południowa część Parku Przyrody Velebit i Park Narodowy 
Paklenica. Główną atrakcją przyrodniczą wybrzeża i jego urodzajne-
go zaplecza od strony lądu jest Park Przyrody Jezioro Vranskie, zaś 
perłą wysp – Park Przyrody Telašćica.
Podróżując drogą turystyczną nad Adriatykiem, do Zadaru dotrze-
my od strony Velebitu. Natomiast jadąc od strony Chorwacji Cen-
tralnej, Dalmację ujrzymy po przejechaniu pod Velebitem tunelem 
Sveti Rok na autostradzie Zagrzeb – Split lub też po sforsowaniu 
jednej z przełęczy na Velebicie. W obu przypadkach najpierw uj-
rzymy wspaniały kanion rzeki Zrmanji (1), znanej z wielu kaskad i 
wodospadów (5). Równie piękne są wodospady jej dopływu - rzeki 
Krupy (7). Gdy spojrzymy w lewo, na zachód, oniemiejemy patrząc 
na kamienne pustkowie wyspy Pag (8).
Pierwszą drogę z części kontynentalnej Chorwacji do Dalmacji 
zbudowano na początku XIX wieku, kiedy Napoleon utworzył tu 
tzw. Prowincje Iliryjskie. Dziś już zapomniana, Droga Napoleońska 
prowadząca przez dzikie, krasowe tereny, czasy świetności ma daw-
no za sobą. Przypominają je już tylko pomniki budowniczych dróg 
przez Velebit (11), stare mosty (4), opuszczone chaty (9) i rzadkie 
kościółki. W pobliżu ciekawego kościółka św. Franciszka (6) i nieda-
lekiego nowego, upamiętniającego czasy wojny z początku lat dzie-
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więćdziesiątych XX wieku (3), znajduje się jeden z najpiękniejszych 
fragmentów Velebitu - Tulove grede (2). Po drugiej stronie masywu 
górskiego, w niewielkiej części Liki należącej do żupanii Zadarskiej, 
znajdują się piękne jaskinie - Cerovačke spilje (10).
Perłą przyrody w regionie Zadaru jest Park narodowy PAKLENICA, 
położony w najbardziej atrakcyjnej części południowego Velebitu, 
na obszarze zaledwie 96 km2. Jego główną atrakcją są dwa wspa-
niałe wąwozy: Velika i Mala Paklenica, wiodące od wybrzeża aż pod 
najwyższe szczyty masywu (12). W Parku jest też wiele niezwykłych 
form krasowych, jaskiń, a wyraźne różnice klimatyczne przyczyniają 
się do bogactwa flory i fauny.
Dzika na pozór Paklenica jest łatwo dostępna ze względu na bliskość 
drogi turystycznej nad Adriatykiem i autostrady. Wspaniałe, a czę-
sto przerażające widoki Velebitu powyżej miejscowości wypoczyn-
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kowej Starigrad-Paklenica (13) przyciągają turystów spragnionych 
przygód, zaś poruszanie się po Parku ułatwiają drogowskazy i tablice 
informacyjne w kilku językach (14). Przez wąwóz Velika Paklenica, 
którędy dawniej góralki nosiły na plecach sól znad morza, a z Liki na 
wybrzeże zboże, dziś wiedzie wygodny szlak turystyczny (22).
Szlak ten częściowo wiedzie poniżej wysokich skał, przez które daw-
no temu przebito niewielkie tunele (26), a po wyjściu z wąwozu 
wznosi się łagodnie wśród łąk (28) i lasów (30). Jest więc dostępny 
dla wycieczkowiczów w każdym wieku, zaś dla dzieci (19) wędrówka 
przez Paklenicę może być niezwykle pouczająca dzięki licznym tabli-
com informacyjnymi i edukacyjnym (18). Orzeźwiające są też liczne 
źródła wypływające ze skał (16). 
Najpiękniejsza spośród licznych jaskiń jest Manita Peć (15 i 24).  
Wśród licznych gatunków zwierząt warto zwrócić uwagę na motyle 
(17) i ptaki drapieżne (21). Krajobrazy Velikiej Paklenicy przypomi-
nają amerykański „Dziki Zachód”. Nic więc dziwnego, że właśnie 
tutaj kręcono filmy o Winnetou i kilka europejskich westernów.
Największą atrakcją Paklenicy jest skała o wysokości 400 metrów 
- Anića-kuk, która dzięki bliskości morza pozwala na uprawianie 
wspinaczki w ciągu całego roku, jest więc jednym z najbardziej zna-
nych obiektów alpinistycznych w Europie (23 i 25). Wycieczkowicze 
i alpiniści mogą wypocząć w licznych, opuszczonych kamiennych 
szałasach pasterskich (20 i 27), zwłaszcza przed wyruszeniem w wyż-
sze partie Velebitu (29).
Tych, którzy wolą mniej męczące formy kontaktu z przyrodą, zapra-
sza Park przyrody JEZIORO VRANSKO. Jest to największe chor-
wackie jezioro, położone w pobliżu morza. Żyje tu mnóstwo ptaków 
(36 i 37), w szczególności różne gatunki dzikich kaczek (34) i czapli 
(38 i 40). Park jest więc rajem dla obserwatorów ptaków, dla których 
przygotowano kilka punktów obserwacyjnych (39).
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Wody tego jeziora są ani słodkie, ani słone, a więc żyją w nich ryby 
zarówno słodkowodne, jak i morskie, co stanowi dodatkową atrak-
cję dla wędkarzy (33 i 35). Po Jeziorze Vransko można też pływać 
(32 i 41) podziwiając trudno dostępne krajobrazy bagienne (31).
Trzecim parkiem przyrody w Regionie Zadaru jest TELAŠĆICA po-
łożona na południowym skraju wyspy Dugi otok. Telašćica to głębo-
ka zatoka, często odwiedzana przez żeglarzy, zwłaszcza szukających 
schronienia przed burzą (43). Skaliste wybrzeże zatoki jest niskie od 
strony wewnętrznej (44), natomiast od strony zewnętrznej są tu im-
ponujące klify (46), wznoszące się na wysokość nawet 180 metrów. 
Pomiędzy zatoką a stromymi klifami znajduje się kolejna atrakcja 
– niewielkie i bardzo słone jezioro Mir (42). Do Telašćicy dotrzeć 
możemy drogą do parkingu, a następnie szlakiem turystycznym 
wiodącym przez malowniczy krajobraz śródziemnomorski (45).
Na północy wyspy Dugi otok jest jeszcze jedna głęboka zatoka - So-
lišćica, u szczytu której znajduje się imponująca latarnia morska Veli 
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Rat (47), skąd można dopłynąć do licznych wysepek archipelagu 
zadarskiego. Większość z nich ma niewielu mieszkańców, nie ma tu 
samochodów, jak np. na wysepce Ist (48), wiele jest też bezludnych, 
więc żeglarze mogą poczuć się na nich jak Robinson (49).
Na wybrzeżu w okolicy Zadaru jest wiele piaszczystych plaż, przede 
wszystkim koło zabytkowego miasteczka Nin (50 i 52), ale także u 
podnóża Velebitu (51), naprzeciwko którego widnieją gołe, smagane 
wiatrem skały wyspy Pag (53 i 55).

 Charakterystyczne dla tej części Dalmacji są dwie zatoki głęboko 
wrzynające się w ląd - Novigradsko i Karinsko more, które z otwar-
tym morzem łączą wąskie cieśniny. Nad Novigradskim morem i 
Velebitskim kanałem przerzucono dwa mosty, natomiast między 
Karinskim i Novigradskim morem nie ma żadnych mostów (54). 
Nad malowniczym brzegiem Karinskiego mora stoi stary klasztor 
franciszkanów (56).
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DALMACJA - REGION SZYBENIKU
Niepowtarzalne piękno wody, kamienia i morza
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Liczne wyspy Dalmacji Północnej na południe od Zadaru przekształcają się w 
niezwykły archipelag Kornati, a na lądzie rzekę Zrmanję zastępuje niezwykła 
rzeka Krka. Tak więc w regionie Šibenika znajdują się dwie perły dalmatyńskiej 
przyrody – parki narodowe Kornati i Krka. Region ten obejmuje jedną tylko 
żupanię Šibensko-kninską, której nazwa pochodzi od dwóch największych miast 
- Šibenik i Knin, położonych u źródeł i przy ujściu rzeki Krki.

W skład archipelagu wysp wokół Šibenika wchodzą Kornati z nagimi skałami (5), 
wyspa sławnych rybaków - Murter (10), Zlarin znany z poławiaczy korali, maleńki 
Krapanj znany z poławiaczy gąbek, Mekka żeglarzy - Kaprije (4). Także do Šibenika 
można dopłynąć przez labirynt kanału Sveti Ante (6 i 9), a stąd kanionem rzeki Krki 
(2) do jej wspaniałych wodospadów i kaskad (1).

Wokół uroczego miasteczka Primošten, na kamiennym podłożu ludzka pracowitość 
stworzyła urodzajne winnice (3 i 7). Ich zdjęcie umieszczono w prestiżowym miejscu 
budynku UNESCO. Tłem dla wybrzeża są szczyty Gór Dynarskich (8) i liczne ruiny 
twierdz na szczytach wapiennych wzgórz.

Miłośnicy przyrody najczęściej odwiedzają Park Narodowy KRKA, drugi po Jezio-
rach Plitwickich najpopularniejszy chorwacki park narodowy. Kaskady Krki powstały, 
podobnie jak wodospady na Plitwicach, w wyniku osadzania się trawertynu. Park 

narodowy obejmuje większą część bie-
gu tej niezwykłej rzeki, wzdłuż której 
oprócz piękna przyrody podziwiać 
możemy także liczne zabytki. Wśród 
nich szczególne miejsce zajmuje klasz-
tor franciszkanów na wysepce Visovac 
(11). Przy klasztorze (13) jest galeria 
obrazów (14), a także kościółek (15),  
pochodzący z XIV wieku.

W kanionie w górnym biegu rzeki 
jest prawosławny klasztor – monastyr 
Krka, a także kilka wznoszących się 

nad wodą starych twierdz. Warto też obejrzeć stare młyny wodne (16), dziś małe mu-
zea etnograficzne (18), gdzie można dowiedzieć się, jak w dawnych wiekach mielono 
zboże (17). Są tu przewodnicy ubrani w tradycyjne stroje ludowe (19), z zaciekawie-
niem oglądane przez dzieci, które są częstymi gośćmi Parku Narodowego Krka (12).

 Jednak główną jego atrakcją jest siedem kaskad i wodospadów, z których najszerszy 
jest Roški slap, a największy i najbardziej znany - Skradinski buk. Roški slap (20 i 
28) otaczają strome skały kanionu i intensywna zieleń (23). Imponujący wodospad 
Skradinski buk (21 i 22) tworzy siedemnaście kaskad na przestrzeni 800 metrów, przy 
różnicy wysokości 46 metrów.

Oba wodospady przyciągają najwięcej zwiedzających, którzy spacerują po szlakach 
turystycznych. Szlaki te wytyczono wzdłuż dawnych dróg, o czym świadczą liczne 
stare kamienne mostki (24). W otoczeniu wodospadów są też liczne miejsca wypo-
czynku, zaś turyści upodobali sobie miejsca przy starych, kamiennych domach, w 
cieniu drzew (30).

Rzeka Krka ma 72 kilometry długości, z tego dwie trzecie w kanionie (26), zaś w po-
zostałym biegu tworzy rozlewiska (27), z których największym jest jezioro z wyspą, na 
której znajduje się klasztor Visovac (25). Błękit wód i zieleń nadbrzeżnej roślinności 
malowniczo kontrastują z szarością skalistej wyżyny, której strzegą ruiny dawnych 
twierdz (31). Za malowniczym, starym miasteczkiem Skradin (29), skąd wypływają 
stateczki wycieczkowe do parku narodowego (32), rzeka Krka rozszerza się tworząc 
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najpierw Prukljanskie jezioro, a następnie głęboką zatokę 
morską poniżej Šibenika.  

Drugą perłą regionu Šibenika jest archipelag Kornati, który 
pięknem dorównuje rzece Krka. Jest tu mniej zwiedzających, 
bo dotrzeć tam można tylko po dłuższej żegludze. KORNA-
TI składają się ze 140 bezludnych wysp, wysepek i grzbietów 
morskich i zajmują powierzchnię  70 km2. Znane są z nie-
zwykłych form skalnych, a zwłaszcza wysokich klifów (34). 
Być może wysp jest nawet więcej, bowiem stare przysłowie 
mówi: “Ile dni w roku, tyle jest wysp na Kornatach ” (33).

Nazwa archipelagu pochodzi od jego największej wyspy - 
Kornat (35). Dla bezpieczeństwa żeglugi w tym labiryncie 
wzniesiono liczne latarnie morskie, odwiedzane przez tury-
stów - Robinsonów, jak na przykład Blitvenica (36) i Sestrice 
(39). Największymi miłośnikami Kornatów są właśnie żegla-
rze, którzy znajdują tu to, co rzadko spotykane: słoneczny 
labirynt morza i wysp oraz spokój w otoczeniu dziewiczej 
przyrody.

Jachty mogą tu cumować w licznych, naturalnych, dobrze 
chronionych zatokach (37), w jedynej w Parku marinie Pi-
škera (38), a także w dziesięciu innych marinach w okolicy 
Parku. Specjały rybne i potrawy kuchni regionalnej poda-
wane są w licznych gospodach w starych domach rybackich 
(41). Na Kornatach obejrzeć można także pozostałości daw-
nych twierdz, a wiele z nich pochodzi z czasów iliryjskich, 
jak najpotężniejsza z nich - Tureta (42). Na Kornatach warto 
podziwiać nie tylko powierzchnię morza, ale także jego głę-
biny (40), z czego korzystają liczni nurkowie (43).
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DALMACJA - REGION 
SPLITU
Serce Śródziemnomorza
Chociaż najważniejsze „oficjalne” atrakcje przyrodnicze Dalmacji 

znajdują się w jej północnej części, to jednak jej sercem jest część 

centralna wokół dalmatyńskiej metropolii – Splitu. Region Splitu 

jest największym turystycznym regionem Dalmacji i pokrywa się z 

obszarem żupanii Splitsko-dalmatinskiej. Tu znajdują się główne wy-

spy Dalmacji, piękne plaże, nad którymi wznoszą się skaliste góry, 

za szczytami których również można znaleźć niejeden skarb przyro-

dy. Skoro powszechnie uważa się, że prawdziwe Śródziemnomorze 

to właśnie Dalmacja, to jej obszar centralny wokół Splitu jest swego 

rodzaju sercem całego Śródziemnomorza.

Obszar Dalmacji wokół Splitu jest najgęściej zaludniony, najwięcej tu 
też zabytków, a więc niewiele jest terenów, gdzie przyroda byłaby w sta-
nie nienaruszonym. Jest tu tylko jeden park przyrody – Biokovo. Nie 
oznacza to jednak, że w Dalmacji Środkowej nie ma pięknych obsza-
rów przyrodniczych czy terenów chronionych. Tu właśnie znajduje się 
jedna z dziesięciu najpiękniejszych wysp świata – Hvar, najpiękniejsze 
nad Adriatykiem plaże na wyspie Brač i Riwierze Makarskiej, przepiękna 
rzeka Cetina, unikatowe Jeziora Imotskie, konkurująca z Capri Błękitna 
Jaskinia na wyspie Biševo. Do regionu Dalmacji Środkowej należą także 
najdalej od lądu położone wyspy - Jabuka i Palagruža oraz wiele innych 
niewielkich obszarów chronionych – rezerwatów, parków leśnych i po-
mników przyrody. 
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W tej części Dalmacji przyroda jest piękna nie tylko na dalekich 
wyspach i w wysokich górach, ale zielenią wita nas sam Split. Nie-
zależnie do tego, z której strony przybywamy, autostradą, magistra-
lą adriatycką, samolotem czy statkiem, naszą uwagę zwraca zielone 
wzgórze Marjan (4), płuca wielkiego miasta. Tu mieszkańcy Splitu 
mogą schronić się przed wielkomiejskim zgiełkiem, spacerować lub 
biegać (3), zachwycać się panoramą miasta lub odpoczywać nad 
brzegiem morza (1).
Na południe od Splitu położona jest Riwiera Makarska (6). Liczni 
turyści przybywają tu dla pięknych żwirowych plaż, krystalicznie 
czystego morza i bujnej zieleni (2) u stóp monumentalnego łań-
cucha górskiego BIOKOVO. Jest on największą ozdobą tej części 
wybrzeża i jedynym parkiem przyrody w regionie Splitu. Strome, 
kamienne zbocza gór, których szczyty sięgają na wysokość ponad 
1.500 metrów, schodzą niemal do samego morza.  Ponieważ przy-
roda na Biokovie w dużej mierze pozostała w stanie nienaruszonym, 
powszechnie uważa się, że należałoby tu utworzyć kolejny, dziewiąty 
park narodowy w Chorwacji.
W upalne, letnie dni z wysokich szczytów (5) Biokova spływa na 
wybrzeże chłodne powietrze, łagodzące wysokie temperatury. Na 
Biokovie wytyczono szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe (9 i 13), 
urządzono miejsca do wypoczynku (12), są tu też ciekawe zabytki 
przeszłości, kiedy jedynymi mieszkańcami gór byli pasterze (11). 
Dziś do Parku przyrody, w tym na jego najwyższy szczyt – Sveti 
Jure, 1.758 m n.p.m., prowadzi droga z Riwiery Makarskiej oraz od 
strony lądu, z Dalmatyńskiej Zagory.
Przy odrobinie szczęścia na Biokowie spotkać można kozicę (7), a 
także inne gatunki zwierząt (10). Po drodze można podziwiać nie-
zwykłe formy skał krasowych (17), głębokie jaskinie (19) i wiele 
innych zjawisk przyrodniczych, charakterystycznych dla terenów 
krasowych. Jednak największą atrakcją Biokova są wspaniałe widoki 
(8 i 15) Riwiery Makarskiej z jej pięknymi plażami i malowniczymi 
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miasteczkami (18). Widać stąd także wszystkie duże wyspy środkowodalmatyńskie, przede wszystkim Brač i 
Hvar (14 i 20), a z drugiej strony lesistą Dalmatyńską Zagorę (16).
Wędrując w tę właśnie stronę w poszukiwaniu piękna przyrody, ujrzymy wspaniałe, sztuczne jezioro Peruča 
położone u stóp Gór Dynarskich (21), które zaopatruje w wodę kamieniste tereny Dalmacji, a także jej uro-
dzajne pola (27). Jezioro powstało dzięki spiętrzeniu wód rzeki Cetiny, której źródła zachowały się w stanie 
nieskażonym (24), a nad jej wartkim biegiem spotkać można budowle harmonizujące z otoczeniem (29), jak 
na przykład cerkiew w miejscowości Cetina (28). W dolnym biegu nurt rzeki jest wartki, z czego korzystają 
miłośnicy raftingu (23).
Najbardziej niezwykłym obiektem przyrodniczym lądowego zaplecza Dalmacji są JEZIORA IMOTSKIE. 
W skalistym podłożu jest to kilka, jakby wiertłem wydrążonych we wnętrzu ziemi zagłębień, wypełnionych 
wodą. Wśród nich najpiękniejsze jest Błękitne Jezioro (22 i 25), położone niemal w samym miasteczku Imot-
ski. Jego nazwa pochodzi od koloru wody. Latem jest ulubionym kąpieliskiem miejscowych mieszkańców. 
Jezioro ma ponad 500 metrów szerokości, a jego głębokość wynosi 200 metrów.
Jeszcze bardziej niezwykłe jest niedalekie Czerwone Jezioro (26), otoczone czerwonymi skałami. Odległość od 
brzegu do powierzchni wody wynosi ponad 200 metrów, a do dna kolejne 300 metrów, jest to więc najgłębsze 
jezioro w Chorwacji. 
Przybywający do Dalmacji Środkowej turyści mają różne preferencje – niektórzy wolą dzikie krajobrazy Bio-
kova i Dalmatyńskiej Zagory, inni plaże Riwiery Makarskiej, jednak największym powodzeniem cieszą się 
liczne wyspy, a każda z nich jest inna, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i tego, co stworzył na nich 
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człowiek na przestrzeni wieków. Do wszystkich można dopłynąć promami i 
statkami ze Splitu, który jest jednym z najbardziej uczęszczanych portów pasa-
żerskich w basenie Morza Śródziemnego.
Największa z dalmatyńskich wysp, Brač, znana jest z pięknych plaż, licznych 
dzwonnic, wiosek i miasteczek. Drugi pod względem wielkości Hvar znany jest 
z pięknej przyrody, lawendowych pól, licznych zabytków, przede wszystkim w 
miastach Hvar i Starigrad. Nie mniej piękny jest także strażnik Adriatyku – Vis, 
gdzie pielęgnowane są dawne zwyczaje, a okoliczne morze bogate jest w ryby. 
Jest tu także odkryta dla turystyki przez Polaków w latach trzydziestych XX 
wieku Šolta, półwysep Čiovo dziś połączony z zabytkowym miastem Trogirem, 
a także wiele, wiele innych, a każda z nich to niezwykły świat sam dla siebie. 
Na wyspie BRAČ najbardziej znaną miejscowością turystyczną jest Bol, po-
łożony u stóp najwyższego wzniesienia na wszystkich wyspach na Adriatyku, 
Vidovej gory, 780 m n.p.m. (35). Na jej szczycie gromadzą się liczni miłośnicy 
lotniarstwa, jest to także jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów widoko-
wych nad Adriatykiem (30). Stąd widać jak na dłoni piękną plażę Zlatni rat 
(Złoty Przylądek) otoczoną wiecznie zielonym lasem śródziemnomorskim (34), 
obszar chronionego krajobrazu. Plaża ta to w rzeczywistości półwysep usypany 
z drobnego, białego żwiru, który układa się w zależności od kierunku wiatru i 
fal. W górach warto obejrzeć pustelnię Blaca (33), do której dojść można tylko 
wąską ścieżką. W tamtejszym klasztorze znajdują się ciekawe zbiory muzealne, 
niepowtarzalna jest też atmosfera kontemplacji.
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Na południe od Brača położony jest HVAR, który amerykański 
magazyn „Traveller“ zaliczył do dziesięciu najpiękniejszych wysp na 
świecie, obok Bora Bora, Bali, Mykonos czy Capri. Wyspa ta jest gó-
rzysta, ma liczne naturalne plaże (38), są tu lasy i pachnące, koloro-
we łąki (32) pełne leczniczych ziół, wśród których najbardziej znana 
jest lawenda, swego rodzaju symbol wyspy (31). Na Hvarze spotkać 
możemy także niezwykłe drzewa oliwne (39) i cyprysy (36) rosnące 
wokół klasztoru franciszkanów w malowniczym mieście Hvar. Inne 
ciekawe miejscowości na wyspie to Stari Grad, Jelsa, czy położona 
nad zatoką Vrboska (37).
Na południe od Hvaru, niemal na otwartym morzu znajduje się 
wyspa VIS, a wokół niej liczne, mniejsze wyspy. Dwie główne miej-
scowości wyspy to Vis (40) i Komiža (41), konkurujące między sobą 
urokiem, architekturą, pięknem plaż i czystym morzem (48), czy 
bogactwem świata podwodnego (43). Wszystkich, którzy zdecydują 
się przyjechać na tę odległą wyspę, z pewnością zachwycą malowni-
cze miejscowości, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na otwarte, 
bezbrzeżne morze (47).
Wśród mniejszych wysp wokół Visu szczególnie atrakcyjna jest naj-
większa z nich, Biševo ze sławną Błękitną Jaskinią (42), znaną z nie-
zwykłej gry świateł i kolorów, zdaniem niektórych piękniejsza niż ta 
na wyspie Capri koło Neapolu.

Najdalej od lądu oddalone są wyspy 
Sveti Andrija, Jabuka, Brusnik i Pala-
gruža. Uwagę turystów zwraca swym 
złowieszczym wyglądem wyspa Jabuka 
(45), której ciemne, żelaziste wulka-
niczne skały były niegdyś postrachem 
żeglarzy, bowiem w ich pobliżu rozre-
gulowywały się kompasy. Także niedale-
ki Brusnik (46) zbudowany jest ze skał 
wulkanicznych, na których żyją liczne 
endemiczne gatunki zwierząt, głównie gadów. Najdalszą z wysp jest 
samotna Palagruža, nad którą wznosi się imponująca, 91-metrowa 
latarnia morska (44).
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DALMACIJA - REGION 
DUBROWNIKA 
Szmaragdowe piękno południa
Najdalej na południe wysunięta część Dalmacji i całej Chorwa-
cji jest specyficzna pod względem przyrodniczym i kulturalno 
– historycznym. Tu znajduje się zabytkowa perła architektury 
– Dubrownik, a także równie piękne tereny przyrodnicze. Dla 
tego najmniejszego nadmorskiego regionu turystycznego, któ-
ry składa się z jednej tylko Dubrovačko-neretvanskiej żupanii, 
przyroda była wyjątkowo łaskawa w obdarowywaniu go swymi 
skarbami.
Zacznijmy od wysp, z których nie wiadomo która jest piękniejsza – 
czy zielone Mljet i Lastovo, czy największa z wysp - Korčula, czy ar-
chipelag Elafiti z uroczymi, starymi rezydencjami letnimi. Jest tu też 
malownicza, urodzajna dolina Konavle, górzysty półwysep Pelješac 
pełen winnic, unikatowa bagienna delta rzeki Neretvy, najpiękniej-
sze chorwackie arboretum w miejscowości Trsteno i wiele, wiele in-
nych miejsc, co sprawia, że region ten jest jednym z najpiękniejszych 
w basenie Morza Śródziemnego. Zachodnia część wyspy Mljet chro-
niona jest jako park narodowy, archipelag Lastovo to park przyrody, 
są też liczne, mniejsze obszary chronione.
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Swego rodzaju bramą do południowych regionów Chorwacji jest 
Zatoka Malostonska (1), u nasady półwyspu Pelješac. Morze jest tu 
wyjątkowo czyste, co pozwala hodować w nim ostrygi.
Jeżeli przyjeżdżamy do regionu Dubrownika od północy, najpierw 
ujrzymy zupełnie niezwykłą dla całej Dalmacji DELTĘ NERETVY. 
Jest to jedyna naturalna delta i teren bagienny na całym chorwackim 
wybrzeżu (2), ze względu na wartości krajobrazu i liczne gatunki 
ptaków chroni ją Konwencja Ramsarska.
Obfitość wody w dolinie Neretvy wymusiła specyficzny sposób 
uprawy ziemi – w bagnach wykopywane są kanały, a z wydobytej 
ziemi układano pola uprawne (3). Dlatego często do pól tych do-
trzeć można tylko łodzią nazywaną tu „trupica” (4). Wśród upraw w 
delcie Neretvy szczególne miejsce zajmują mandarynki (5).
Najważniejszym obszarem chronionym na południu Dalmacji jest 
Park Narodowy MLJET na wyspie o tej samej nazwie. Park obej-
muje zachodnią część tej pięknej wyspy z bujną i różnorodną roślin-
nością śródziemnomorską. Tu znajdują się też dwie głębokie zatoki, 
które ze względu na niezwykle wąskie cieśniny łączące je z otwartym 
morzem, nazywane są jeziorami. Są to jeziora Veliko i Malo.
Na wyspie Mljet są także liczne zabytki, z których najcenniejszy 
jest kompleks klasztoru benedyktynów z XII wieku, położonego 
na niewielkiej wysepce pośrodku jeziora Veliko (6 i 9), otoczonego 
pięknym parkiem. W ciągu wieków powstawały tu liczne kroniki, 
dzieła naukowe i literackie. Przy klasztorze (7) jest także interesujący 
kościół Najświętszej Marii Panny (8). 
Jeziora Veliko i Malo, choć są to zatoki, rzeczywiście wyglądają jak 
jeziora (10 i 11). Ponieważ są stosunkowo płytkie, a wymiana wody 
z otwartym morzem powolna, w lecie temperatura w nich jest o wie-
le wyższa niż po drugiej stronie wyspy, której wybrzeże jest skaliste, 
z licznymi jaskiniami i klifami (12). Ze względu na ochronę przyro-
dy, jachty i statki wycieczkowe mogą dopływać tylko do wejścia do 
cieśniny Soline (17), która otwiera drogę do obu jezior. Dlatego też 
żeglarze mogą cumować tylko w zielonej i bezpiecznej zatoce Polače, 
na północnym wybrzeżu Parku (19). W Polače znajdują się pozo-
stałości rzymskich pałaców i fortyfikacji (20), od których pochodzi 
nazwa tej miejscowości.
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Niemal cały obszar Parku Narodowego Mljet pokrywa gęsty, śród-
ziemnomorski las iglasty (13). Dzięki wieloletnim działaniom w 
zakresie ochrony przyrody zachowało się tu wiele bardzo starych 
drzew (25) i różnych roślin subtropikalnych (16). Dlatego turyści 
tak bardzo lubią spacerować ścieżkami w cieniu drzew w Parku (21) 
i jeździć na rowerach wzdłuż brzegów jeziora (18).
Różne ścieżki prowadzą do malowniczej wioski Govedari (14), zna-
nej z pięknych strojów ludowych (23), można też przez stary most 
(15) przejść przez cieśninę między jeziorami Veliko i Malo, po któ-
rych mogą pływać tylko stateczki wycieczkowe Parku Narodowego 
(22), kajaki i kanoe (26) oraz łodzie nielicznych mieszkańców osad 
położonych wokół jezior (24).

Drugim ważnym obszarem chronionym tego regionu jest Park Przy-
rody ARCHIPELAG LASTOVO, który charakteryzuje się niezwy-
kle rozczłonkowaną linią brzegową, zielenią i pięknym folklorem. 
Podróż na Lastovo trwa cztery godziny, a więc odległość od lądu jest 
jednym z powodów, dla których przyroda zachowała się tu w stanie 
nienaruszonym, a wokół panuje cisza i spokój.
Wody wokół Lastova dostępne są tylko dla doświadczonych żeglarzy. 
Wyspa jest równie atrakcyjna, gdy przypływamy na nią od północy, 
do portu Pasadur (27), od południa przez otwarte morze do portu 
Skrivena luka – Ukryty port (29), czy nurkując w jednej z roman-
tycznych zatoczek, których wiele ze wszystkich stron (33).
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Przypływający tu doświadczeni żeglarze chętnie odwie-
dzają latarnie morskie (30), a w szczególności Glavatę na 
niewielkiej wysepce na wschód od Lastova (31) lub Sušac, 
na skale wysepki na dalekim morzu (34). Obecnie latarnie 
morskie wykorzystywane są dla celów turystycznych, moż-
na więc tu spędzić romantyczny urlop. 
Na Lastovo dopływają promy i statki, po górzystej wyspie 
prowadzą liczne szlaki, z których można podziwiać wspa-
niałe widoki (28). Jest tu jedyna większa miejscowość o 
nazwie Lastovo (32), położona amfiteatralnie na zboczach 
góry, nad urodzajnymi polami. Charakterystyczne dla tej 
wsi są kominy domów mieszkalnych i niezwykły karna-
wał.
Szmaragdowe piękno południa Chorwacji jest szczególnie 
widoczne w pobliżu Dubrownika, perły chorwackich miast 
i symbolu chorwackiej turystyki. Jeszcze dalej na południe 
znajduje się półwysep Prevlaka, obszar chronionego krajo-
brazu. Ze względu na strategiczne położenie u wejścia do 
zatoki Boka kotorska w sąsiedniej Czarnogórze, od dawna 
był ważnym obiektem wojskowym, o czym świadczy mo-
numentalna twierdza (35). 
Na otwartym morzu przed Dubrownikiem jest cały sze-
reg mniejszych wysp, z których najbliżej miasta położo-
na jest wyspa Lokrum (36), na której znajduje się park 
z roślinnością podzwrotnikową. Jest tu też wiele zupełnie 
maleńkich wysepek rozrzuconych w krystalicznie czystym 
morzu (41).
Na zachód od Dubrownika znajduje się jeszcze jeden 
szmaragd południa – najpiękniejsze chorwackie arbore-
tum - TRSTENO. Zgromadzono tu w jednym miejscu 
niezwykłe bogactwo różnych gatunków roślin podzwrot-
nikowych (44), kwiatów (46 i 47), kaktusów (45), drzew 
(40 i 42). Z daleka całe arboretum wygląda jak gęsty las 
podzwrotnikowy (38), choć w rzeczywistości jest parkiem 
krajobrazowym (43), w którym umieszczono liczne rzeźby, 
z których najbardziej znana jest figura Posejdona przed ba-
senem z tropikalnymi rybkami (37). W arboretum można 
też wypocząć podziwiając wspaniałe widoki morza (39).
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Park Przyrody “Kopački rit”
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 31/285 370
Fax: +385 31/285 380
E-mail: uprava@kopacki-rit.hr
www.kopacki-rit.hr

Park Przyrody “Lonjsko polje”
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: +385 44/611 190
Fax: +385 44/606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr

Park Przyrody “Medvednica”
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1/4586 317
Fax: +385 1/4586 318
E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr
www.pp-medvednica.hr

Park Przyrody “Papuk”
Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin
Tel.: +385 34/313 030
Fax: +385 34/313 027
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr

Park Przyrody “Telašćica”
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Tel./Fax: +385 23/377 096
E-mail: telascica@zd.t-com.hr
www.telascica.hr

Park Przyrody “Učka” 
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 51/293 753
Fax: +385 51/293 751
E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr
www.pp-ucka.hr

Park Przyrody “Velebit”
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 53/560 450
Fax: +385 53/560 451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
www.pp-velebit.hr

Park Przyrody “Vransko jezero”
Kralja P. Svačića 2, 23210 Biograd n/m
Tel.: +385 23/383 181
Fax: +385 23/386 453
E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr
www.vransko-jezero.hr

Park Przyrody “Žumberak – Samoborsko gorje”
Slani Dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 1/3327 660
Fax: +385 1/3327 661
E-mail: park@park-zumberak.hr
www.park-zumberak.hr

Park Przyrody “Lastovsko otočje
“Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli, Island of Lastovo
Tel.: +385 20/801 250, Fax: +385 20/801 252
E-mail: ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr
info@pp-lastovo.hr
www.pp-lastovo.hr

Park Narodowy “Brijuni”
NP Brijuni, Brionska 10, 52212 Fažana
Tel.: +385 52/525 888
Fax: +385 52/525 917
E-mail: brijuni@brijuni.hr
www.brijuni.hr

Park Narodowy “Risnjak”
Bijela vodica 48, 51317 Crni Lug
Tel.: +385 51/836 133, 51/836 261
Fax: +385 51/836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
www.risnjak.hr

Park Narodowy “Plitvička jezera”
53231 Plitvička jezera
Tel.: +385 53/751 015, +385 53/751 014
Fax: +385 53/751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
www.np-plitvicka-jezera.hr

Park Narodowy “Sjeverni Velebit”
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 53/665 380
Fax: +385 53/665 390
E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
www.np-sjeverni-velebit.hr

Park Narodowy “Paklenica”
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad - Paklenica
Tel.: +385 23/369 155, 23/369 202
Fax: +385 23/359 133
E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr
prezentacija@paklenica.hr
www.paklenica.hr

Park Narodowy “Krka”
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22/201 777
Fax: +385 22/336 836
E-mail: anita.matacic@npk.hr
www.npkrka.hr

Park Narodowy “Kornati”
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 22/435 740
Fax: +385 22/435 058
E-mail: kornati@kornati.hr
www.kornati.hr

Park Narodowy “Mljet”
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 20/744 041, 744 058 
Fax: +385 20/744 043
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
www.np-mljet.hr

Park Przyrody “Biokovo”
Marineta - mala obala 16, 21300 Makarska
Tel./Fax: +385 21/616 924
E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr
www.biokovo.com
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HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251;10000 ZAGREB, HRVATSKA  
Tel:+385 1 46 99 333; Fax:++3851 455 7827
Internet: www.hrvatska.hr
E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien, Am Hof 13,  Österreich
Tel: +43 1 585 38 84 
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at 

Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43, Deutschland
Tel: +49 69 23 85 350
 Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de 

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tel: +49 89 22 33 44 
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de 

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3,  Italia
Tel: +39 02 86 45 44  97 
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it 

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma, Via Dell’Oca 48,  Italia
Tel: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it 

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika
Tel: +420 2 2221 1812 
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: info@htz.cz;  infohtz@iol.cz

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika
Tel: +421 2 55 562 054
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk 

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország 
Tel.: +36 1  267 55 88, Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,  France
Tel: +33 1  45 00 99 55 
Fax: +33 1  45 00 99 56
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr 

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom
Tel: +44 208 563 79 79 
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk 

Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel:+1 212  279 8672 
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net 

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji 
00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54
Polska
Tel: +48 22 828 51 93 
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl

Kroatiska Turistbyrån 
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel: +46 853 482  080
Fax: +46  820 24 60
E-mail: croinfo@telia.com 

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands
Tel: +31 20 661 64 22 
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 
1000 Bruxelles,Vieille Halle aux Blés 38, België
Tel: +32 255 018 88 
Fax: +32 251 381 60
E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорвaтckoe туристическое соовщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia
Tel: +7 495 258 15 07,  Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: HTZ@wtt.ru 

Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel: +386 1 23 07 400,  Fax: +386 1 230 74 04
E-mail: hrinfo@siol.net 

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstrasse 332, Schweiz
Tel: + 41 43 336 20 30,  Fax: +41 43 336 20 39
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1 °C  España
Tel.: +34 91 781 5514
Fax: +34 91 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es

Danmark Kroatiens Turistkontor, 
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; 
Tel.: +45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk 

JAPAN, 
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp w
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