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NOM I COGNOMS: ______________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT: ____________________________________________________________
ADREÇA: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CLUB EXCURSIONISTA: ___________________________________________________________
DATA D’INICI DELS SENDERS: ______________________________________________________
DATA DE FINALITZACIÓ DELS SENDERS: ______________________________________________

FIRMA: ________________________________________________________________________

Número d’entrada: ______________________________________
Rijeka, ________________________________________________

GUIA DE MUNTANYA A TRAVÉS DEL VELEBIT CENTRAL

SENDERS DELS PASTORS
Velebit és la serralada més gran i més bonica de Croàcia, així com la més llarga dels Alps
Dinàrics, que prenen el nom de Dinara, la muntanya més alta de Croàcia. El 1978, la UNESCO va
reconèixer les muntanyes de Velebit com a part de la xarxa internacional de Reserves de la
Biosfera, sota el Programa Home i la Biosfera (“MaB”). Així, el 1981 la totalitat dels 145km de
llargada de Velebit, des de Senj fins a les fonts del riu Zrmanja, foren declarats Parc Natural.
Existeixen dos parcs nacionals a Velebit: Paklenica, declarat el 1949, i Velebit Nord, declarat el
1999. Hajdučki i Rožanski kukovi, situats a Velebit Nord, foren designats reserves naturals el
1969.
Les vessants marítimes de Velebit s’anomenen Podgorje (“muntanyes baixes”) i és aquí on estan
situats els Senders dels Pastors.
Els senders es situen a davant de les cales de Smojveruša, Badnjina i Cesarica, passen pels
pobles de Trolokve, Čačići i Dokozići, per antics refugis d’estiu de pastors de Pejakuša i Radlovac,
pel poble abandonat de Skorpovac, i a una distància assequible a peu dels pics Kurozeb
(1.167m) i Stipčev Vrh (545m). Els refugis d’estiu han estat en ús fins ben recentment, i en
aquestes pastures remotes de dalt les muntanyes és on els pastors i el seu bestiar vivien durant
els calorosos mesos d’estiu. Al llarg dels segles molts senders havien estat usats per la gent de
Podgorje, però avui dia tant sols uns quants segueixen en ús, gràcies als excursionistes. Alguns
dels refugis d’estiu, amb el temps, varen esdevenir assentaments permanents (Skorpovac,
Vrbanska duliba), però més tard totes les cases foren abandonades. Així i tot, alguns dels antics
refugis han estat renovats recentment i convertits en cases d’estiueig.
Caminar pels Senders dels Pastors és com viatjar en una màquina del temps. Aquí es revelen el
present i el passat tant de la gent de Podgorje com de les immenses muntanyes Velebit.
Es recomana l’ús del mapa de muntanya SMAND número 17 – Srednji Velebit (Velebit Central).
Els senders són accessibles al llarg de tot l’any, i en total suposen unes 9 o 10 hores de camí a
peu. És possible de caminar-los tots en un sol dia, però és més còmode de reposar a mig camí, ja
sigui a les muntanyes o a la vora del mar.
Aquesta guia descriu la ruta recomanada, però els senderistes són, evidentment, lliures de
reorganitzar-la. Un suggeriment pels dies curts d’hivern és la realització de la ruta marítima de
Cesarica a Trolokve, incloent l’ascensió al Stipčev Vrh (545m): 4 hores d’aromateràpia única!
Existeix allotjament pels senderistes en refugis a Skorpovac i Kugina kuća. Així mateix, al llarg de
la costa hi ha un ampli ventall d’allotjaments turístics.
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En cas d’emergència, truqueu el 112 per tal de contactar amb el Servei de Rescat de Muntanya
de Croàcia. Si perdéssiu el senyal de xarxa mòbil, busqueu-ne més avall de la carretera, sense
deixar el camí. Durant els mesos calorosos d’estiu us suggerim que us endugueu com a mínim 3
litres d’aigua: l’única font d’aigua fresca en els Senders és una cisterna a darrere el refugi de
Skorpovac. No camineu mai sols per les muntanyes feréstegues de Velebit!
Els Punts de Control (PC) on heu de prendre fotos –si voleu rebre l’estampa dels Senders– estan
marcats amb una inscripció vermella; no hi ha segells al punts de control. L’església a Cesarica,
el refugi a Skorpovac i la capella a Radlovac no estan marcats de forma addicional.
El premi més gran per a qualsevol senderista que completi la ruta dels Senders dels Pastors serà
l’experiència única de caminar per les muntanyes Velebit. Els senderistes que desitgin rebre
l’estampa dels Senders se’ls invita a enviar la guia amb les fotografies preses a cadascun dels
Punts de Control al Club de Muntanya “Kamenjak”, Korzo 40/I, 51000 Rijeka. El club els
concedirà l’estampa i el registre al Llibre de Visitants dels Senders dels Pastors. Si envieu vàries
guies, adjunteu només una o dues fotos de cada punt de control mostrant tots els participants,
fotografiats SENSE BARRETS NI ULLERES DE SOL!
Les fotografies també es poden enviar per correu electrònic mentre encara sou a Velebit. Per a
més informació: www.pd-kamenjak.hr.
La vostra guia verificada amb l’estampa serà enviada per correu abans de 30 dies. (Aquesta
opció tan sols està disponible per a codis postals de Croàcia.)
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Cesarica – Stari put, 1h 30min
La distància des del poble de Cesarica fins a Senj és de 54km, i des de Karlobag és de 6km. A
Karlobag hi ha hotels, botigues, restaurants i bars, així com un banc, una oficina de correus, una
comissaria de policia, un dispensari, una oficina de turisme, etc. Cesarica disposa
d’estacionament, i d’habitacions i apartaments de lloguer. Per la carretera estatal (“Jadranska
magistrala") hi circulen molts autobusos al dia entre Rijeka i Zadar. Es tarda 2 minuts a peu a
recórrer el carrer des de la parada d’autobusos fins a l’església.
Punt de Control 1, Cesarica (5m). Feu una foto a fora l’església de Santa Helena, al port. El camí
s’inicia tornant a la parada d’autobusos, creua la carretera estatal i travessa el poblet de
Dokozići. Seguiu el camí rocós que ascendeix en ziga-zaga i creua cinc vegades la carretera de
macadam. El sender segueix a través del bosc i les vessants rocoses cap al Punt de Control 2.

Stari put – Pejakuša, 1h
PC 2, Stari put (c. 550m). És un mirador i zona de descans, en l’antiga carretera, que mai ha
estat completat. Feu la foto al costat de la inscripció del mur de pedra. El sender continua
pujant a través de les roques, on l’escassa vegetació de mica en mica esdevé bosc. Des d’aquí
podeu gaudir de magnífiques vistes cap a bona part de Podgorje i de l’illa de Pag. A les
proximitats de Pejakuša, passeu caminant entre els murs de pedra seca, a través de la vegetació
que ha crescut en els antics jardins i cases.

Pejakuša – Skorpovac, 1h
PC 3, antic refugi de Pejakuša (c. 800m). En el poble abandonat de Pejakuša gireu a l’esquerra i
seguiu durant 2 minuts fins a l’antiga casa d’Ante Vrban, on l’Associació de Muntanya de Croàcia
va mantenir-hi un refugi entre 1980 i 1989. Feu la foto a la inscripció de la façana de la casa.
Retorneu al camí i seguiu pujant entre uns quants roures vells. Després del mirador de la cresta,
entreu al bosc i seguiu un camí ample entre els murs de pedra seca fins a Skorpovac.

Skorpovac – Kurozeb, 1h 15min
Skorpovac és un poble abandonat en el Sender de Premužić. La gent de Podgorje i Lika
l’anomenen Skorupovac. És accessible en jeep, prenent la carretera secundària que surt de
Kugina kuća.
PC 4, refugi de Skorpovac (960m). Està situat al costat del dipòsit d’aigua del poble. Feu una
foto de l’entrada. Amb l’ajuda de l’Associació de Muntanya de Croàcia, el refugi fou construït i
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equipat pels membres del Club de Muntanya “Sveti Šimun – Markuševec” de Zagreb durant el
2010 i 2011. Està obert al llarg de tot l’any, consta de 10 llits, i disposa de fogons. Es recomana
dur sac de dormir. L’aigua potable es pot obtenir del petit dipòsit d’aigua, situat a 30 metres
darrere del refugi.
El primer refugi fou establert el 1969 en la casa del número 85, i era propietat de Mile Vrban. El
1976 va marxar l’últim habitant de Skorpovac cap el poble de Karlobag. Aviat el refugi es va
deteriorar i el 1980 se’n llogà un de nou a Pejakuša.
Skorpovac és una cruïlla important en el Sender de Premužić. El sender comprèn les parts
septentrional i mitjana de Velebit, de Zavižan a Baške Oštarije, i té 57km de llargada. Fou
construït entre 1933 i 1936.
Distàncies a peu des de Skorpovac: Alan – 6h 30min; Baške Oštarije – 5h; Kugina kuća – 1h;
Ravni dabar - 3h 15min. També són assolibles els pobles de Budakovo brdo, Bačić kuk, Velinac...
A partir d’aquí, preneu un camí forestal del Sender de Premužić. De camí podeu visitar Vrbanska
Duliba, un antic assentament permanent. Al cap de 45 minuts arribareu a una cruïlla, situada a
la clariana de Splovine: el camí de la dreta us condueix a Kugina kuća (1h), però vosaltres heu de
prendre el camí de l’esquerra cap a Radlovac i Kurozeb. Travesseu el bosc durant 3 minuts, i
llavors baixeu per un camí pedregós, amb vistes a Kurozeb, durant uns 3 minuts més. Abans
d’arribar de nou a la zona boscosa i als primers habitatges de Radlovac, el camí gira a l’esquerra
i us condueix, durant uns 25 minuts, fins al cim de Kurozeb. Un cop a la cresta gireu a l’esquerra
i resseguiu-la durant un parell de minuts fins a assolir el pic meridional, el més alt.

Kurozeb – Radlovac, 45min
PC 5, Kurozeb (1.167m). Feu la foto al costat de la inscripció de la fita que marca el cim. L’altura
del pic i la proximitat del mar el fan un excel·lent mirador. Les vistes us permeten contemplar
nombrosos cims de Velebit, el Podgorje i les illes de Pag, Rab, Lošinj… Es poden identificar els
campanars del poble de Rab, el turó Osorščica, la ciutat de Novalja, el salar de Pag, etc.
Torneu al camí principal i continueu a l’esquerra cap a Radlovac. Després de travessar el camp,
al costat del dipòsit d’aigua en ruïnes trobareu la capella de Sant Rocco de Radlovac.

Radlovac – Stipčev Vrh, 1h 15min
PC 6, Radlovac, capella de St. Rocco (960m). Feu la foto al costat de les portes de la capella. A
prop d’aquí trobareu la casa d’Ivan Čačić, on l’Associació de Muntanya de Croàcia va mantenirhi un refugi entre 1989 i 2003.
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El Club de Muntanya “Kamenjak” manté un sender complementari als Senders dels Pastors: de
Radlovac direcció nord, cap al Sender de Premužić. Aviat trobareu una enforcadura: el camí de
la dreta continua fins a Kugina kuća, i el de l’esquerra us duu a Ograđenica i als refugis d’Alan.
El camí surt de Radlovac, al costat de les residències d’estiu, cap als prats dels voltants. Aviat
s’assoleix la cresta, amb vistes espectaculars. Continueu tot baixant per una vessant rocosa i a
través d’arbustos. Al capdavall de la baixada, el camí, més ample, discorre al costat d’un mur de
pedra seca. Després d’una menjadora per a la fauna, un trencall us condueix a la dreta, durant 3
minuts, fins a Stipčev Vrh.

Stipčev Vrh – Čačići, 45min
PC 7, Stipčev Vrh (545m). Feu la foto al costat de la inscripció del pic. Hi ha unes vistes
extraordinàries des del cim, especialment de l’illa Pag.
Torneu al camí principal, i llavors baixeu cap a la dreta. Al cap de 45 minuts arribareu a la parada
d’autobusos, a la carretera estatal del poble de Čačići.

Čačići – Cala Badnjina (Uvala Badnjina), 1h
Creueu la carretera estatal i preneu la carrereta local cap al poble de Trolokve. Al costat de la
primera casa, gireu a la dreta cap a la carretera de macadam i seguiu un mur de pedra seca fins
a Žuta lokva, un estany que mai s’asseca del tot. A l’altra banda de l’estany, a 2 minuts a peu tot
seguint el mur de pedra seca, hi ha unes bones vistes de la Cala Jurišnica.
Retorneu a l’estany i tireu a la dreta cap a la carretera de macadam. Al cap de 3 minuts, gireu a
l’esquerra al llarg del mur de pedra. Per sobre del mur, de tant en tant podem veure un estany
de poca profunditat. Travesseu Trolokve fins a l’última casa i llavors seguiu baixant fins a la Cala
Smojveruša.
Tot just abans d’arribar a la cala trobem un altre petit estany. El sender continua errant a través
de terreny rocós i desigual, entre el mar i la muntanya. Finalment, arribareu al penya-segat de
Skok: aquí, el Velebit ens queda a sobre, el mar a davant, i la Cala Badnjina a sota nostre, ben
avall. Atenció! Als excursionistes curiosos se’ls recomana que s’apropin ajupits fins al límit del
penya-segat per fer-hi un cop d’ull, i sense les seves motxilles.
El sender baixa de forma segura pel llit sec d’un torrent. A baix de tot, gireu a la dreta fins a la
Cala Badnjina. És fàcil d’arribar fins al punt de control.
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Cala Badnjina – Cesarica, 1h
PC 8, Cala Badnjina (15m). Feu la foto al costat de la inscripció que hi ha en una roca. El descens
(opcional) fins a la platja requereix d’habilitat i cooperació entre els excursionistes. No és
recomanable per a excursionistes novells. Atenció: quan estan molles, les roques són
extremadament relliscoses!
Retorneu al camí principal, i llavors seguiu a la dreta pujant el pendent rocós. Continueu per
terreny pedregós i per pastures encerclades per murs de pedra seca. Després de més roques,
passeu per l’assentament de Borovište, que no surt als mapes. Travesseu un prat i finalment
haureu arribat a Cesarica, al final de la vostra travessa pels Senders dels Pastors, a les
muntanyes Velebit Centrals.
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