
PLAVI SVIJET INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITU MORA 
 

 

 

JADRANSKI PROJEKT DUPIN 

IZVJEŠTAJ O ISTRAŽIVANJU 
 

2014 

(siječanj - prosinac) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora 

Kaštel 24, HR-51551 Veli Lošinj, Hrvatska 

adp@plavi-svijet.org   www.plavi-svijet.org 

  

mailto:adp@plavi-svijet.org
http://www.plavi-svijet.org/


 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiskanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Sadržaj ove 

publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava 

stajalište Nacionalne zaklade.  

 

 



 

 

 

 

 

Istraživanje u sklopu „Jadranskog projekta dupin“ vršilo se pod 

dopuštenjem za istraživanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 
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JADRANSKI PROJEKT DUPIN - LOŠINJ 

 

U istraživanju su sudjelovali: 

Tihana Vučur, Mateja Zekan, Nikolina Rako Gospić, Marko Radulović, Peter Mackelworth, 
Draško Holcer 

 
Sažetak istraživačkih aktivnosti  
 
U vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. iz istraživačke postaje u Velom 
Lošinju obavljeno je ukupno 76 izlazaka na more (2 u siječnju, 3 u veljači, 4 u ožujku, 5 u travnju, 9 
u svibnju, 10 u lipnju, 9 u srpnju, 15 u kolovozu, 8 u rujnu, 6 u listopadu, 3 u studenom i 1 u 
prosincu). Tijekom pretraživanja sjevernog Jadrana vrsta dobri dupin (Tursiops truncatus) viđena 
je 122 puta (Slika 1). Pri svakom opažanju dupina primijenjena je metoda foto-identifikacije te je 
praćeno ponašanje skupine. Prema podacima sa terena prosječna veličina skupine bila je 6,7 
jedinki, varirajući između 1 i 30 dupina. 



 
 

Slika 1 - Područje istraživanja i lokacije opažanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) (N=107) u 
razdoblju od siječnja–prosinca 2014. 



Analiza navigacijskih podataka  
 
Analizom navigacijskih podataka izračunata je ukupna udaljenost prijeđena istraživačkim plovilom 
od 2860 nm, dok je u aktivnom pretraživanju područja prijeđeno 2148 nm (Slika 2; stanje mora <2 
prema Douglasovoj ljestvici valova). Istraživači su na moru proveli ukupno 378 sati, od čega 175 
sati u aktivnom pretraživanju u uvjetima povoljnim za istraživanje. Vrijeme provedeno s dupinima 
iznosi 83 sata.  

 
 

 
Slika 2 – Istraživački napor u pozitivnim uvjetima istraživanja 

 

 

 



Ostale aktivnosti znanstveno-istraživačkog  
 

Tijekom 2014. godine Institut Plavi svijet je u suradnji s Javnom ustanovom „Priroda“ proveo 

istraživanje u sklopu projekta „Utvrđivanje područja kretanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) u 

Sjevernom Jadranu“. Tijekom 63 sata provedena u području istraživanja istraživači su prešli 

udaljenost od 558,84 nm te zabilježili 21 skupinu dupina. Ukupno je opaženo 119 jedinki od kojih 

su njih 79 već ranije zabilježene te uvrštene u katalog Jadranskog projekta dupin. Istraživački napor 

te lokacije opažanja dobrih dupina prikazane su na slici 3. 

 

Slika 3 - Istraživački napor u pozitivnim uvjetima istraživanja, lokacije opažanja dobrih dupina te 

koćarica u aktivnom potegu 

 

 



Osim s Javnom ustanovom „Priroda“, Institut Plavi svijet je 2014. godine surađivao i s Javnom 

ustanovom „Kamenjak“ . Provedeno je istraživanje u sklopu projekta „Utvrđivanje brojnosti i 

područja kretanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) u obalnom dijelu Istre“. Ukupna prijeđena 

udaljenost u području istraživanja iznosila je 355,82 nm prilikom čega su zabilježene 24 skupine 

dobrog dupina. Sveukupno je opaženo 239 jedinki od kojih je 24% od ranije poznato te su jedinke 

već postojale u katalogu Instituta Plavi svijet. Istraživački napor te lokacije opažanja dobrih dupina 

u području istraživanja prikazani su na slici 4. 

 

Slika 4 - Istraživački napor i lokacije opažanja dupina unutar područja 

 

 

 

 



Uginuli dupini  
 
Kroz 2014. godinu Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o pronalasku 12 uginulih dupina.  
Dana 12.03.2014. istraživači su, prema dojavi, u uvali Sv. Jakov (Veli Bok) na otoku Lošinju, našli 
lešinu uginulog dupina. Obaviještena je nadležna veterinarska stanica. Vanjskim pregledom tijela 
utvrđeno je da se radi o jedinki vrste dobri dupin, dužine oko 2,7 m, u visokom stupnju raspadanja. 
Stoga identifikacija dupina prema leđnoj peraji nije bila moguća.  
Dana 14.03.2014 je Institut Plavi svijet zaprimio dojavu o pronalasku uginulog dupina u Uvali Meli 
na otoku Cresu. Po izlasku veterinarskog službenika na teren ustanovljeno je da je lešina u visokom 
stupnju raspadanja.  
Dana 16.03.2014 istraživači Instituta Plavi svijet su u večernjim zaprimili dojavu o uginulom dupinu 
koji pluta na plaži na južnom dijelu Žnanja u Splitu. Službeni veterinar Mario Gavranović je 
obavješten.  
Dana 24.03. 2014. istraživači su zaprimili dojavu o pronalasku uginulog dupina na istočnoj strani 
otoka Oliba u uvali Barmešnica( južno od lučice Smatvorac). Naknadno je utvrđeno da je lešina u 
visokom stupnju raspadanja.  
Dana 15.05.2014 . istraživači su zaprimili dojavu o pronalasku uginulog dupina između uvale 
Krušćica i rta Tarej na otoku Cresu. Lešina je bila u visokom stupnju raspadanja.  
Dana 21.08.2014 je Institut Plavi svijet zaprimio dojavu o uginulom dupinu pronađenom oko 19 
sati kako pluta kod otoka Lokruma u blizini Dubrovnika. Služba 112 je obaviještena.  
Dana 30.08.2014 istraživači Instituta Plavi svijet je obaviješten o pronalasku lešine uginulog dupina 
na pola puta između otoka Škrde i otoka Morovnik. Služba 112 i nadležni veterinar su obaviješteni.  
Dana 03.09.2014 istraživači su zaprimili dojavu o pronalasku uginulog dupina u 13:30 nasukanog 
na plaži u uvali Sućadrija na otoku Iloviku. Lešina je bila u visokom stupnju raspada. Obavještena 
je služba 112.  
Dana 28.09.2014. istraživači su zaprimili dojavu o pronalasku uginulog dupina na otočiću Dolfin 
nedaleko od punte Luna na otoku Pagu.  
Dana 18.10.2014 istraživači su zaprimili dojavu o pronalasku uginulog dupina u uvali Fontana na 
zapadnoj obali Istre. Lešina je u visokom stupnju raspada plutala u moru. Obaviještena je služba 
112 i lučka kapetanija Poreč.  
Dana 28.10.2014 istraživači su obaviješteni o uginulom dupinu nasukanom na plaži na otoku 
Ošljak. Mještani otoka su kontaktirali nadležne službe. Lešina je bila u visokom stupnju raspada 
bez vidljivih vanjskih ozljeda.  
Dana 14.11.2014 je Institut Plavi svijet zaprimio dojavu o uginulom dupinu koji pluta na ulazu u 
uvalu mjesta Pučišća u Bračkom kanalu. Nadležne službe su obaviještene.  



Morske kornjače  
 
Tijekom 2014. godine istraživači Instituta Plavi svijet obaviješteni su o pronalasku ukupno 8 
uginulih morskih kornjača vrste Caretta caretta. Sve dojave su prijavljene Državnom zavodu za 
zaštitu prirode. Tijekom 2014. Godine pronađene su i 4 ozlijeđene morkse kornjače vrste Caretta 
caretta. Jedna je kornjača vračena u more nakon kraćeg oporavka u Centar za oporavak morski 
kornjača na Lošinju dok su tri kornjače prevezene u Centar za oporavak morski kornjača u Puli gdje 
se dvije i dalje nalaze na oporavku dok je jedna kornjača uginula.  

 
Stručno usavršavanje studenata i znanstvenika  
 
Protekle je godine kroz program stručnog usavršavanja studenata i znanstvenika Instituta Plavi 
svijet, prošlo ukupno 11 studenata, 10 u sjedištu Instituta Plavi svijet u Velom Lošinju te 1 student 
koji je pomagao tijekom istraživanja u sjevernoj Dalmaciji. U programu su sudjelovali studenti 
različitih sveučilišta iz Hrvatske, Velike Britanije, SAD-a, Francuske, Danske, Srbije i Brazila. Svi su 
stekli bogato znanje i iskustvo u provođenju istraživanja i zaštite morskih sisavaca, a neki od njih 
posebno su bili zainteresirani za sudjelovanje u edukacijskim programima za školske grupe.  
Dvoje studenta je u sklopu programa radilo na prikupljanju podataka za izradu magistarskih radnji 
na matičnim sveučilištima, dok je jedna studentica PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Monika Orlić u 
Institutu Plavi svijet odradila obaveznu studentsku praksu. Većina studenata provela je 2-4 tjedna 
na stručnom usavršavanju, osim dvoje studenata koji su s nama proveli čitavu istraživačku sezonu 
– Gary Kett u sjevernoj Dalmaciji i Martina Hojsak u Velom Lošinju.  

 
Eko-volonteri  
 
Eko-volonteri su sudjelovali u radu „Jadranskog projekta dupin“ od 19. svibnja do 19. rujna. 
Projektu se priključilo ukupno 26 eko-volontera iz Europe (Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, 
Austrija, Njemačka, Belgija, Finska, Hrvatska), Kanade, Singapura i Australije. Eko-volonteri su 
upoznati s istraživačkim aktivnostima Instituta Plavi svijet te su sudjelovali u terenskom radu i 
obradi podataka.  

 
Međunarodne prezentacije  
 
U listopadu je direktorica programa znanosti i istraživanja, dr.sc. Nikolina Rako-Gospić sudjelovala 
na 7. sastanku tehničke grupe za podvodnu buku (7th Meeting of the Technical Group on 
Underwater Noise (TG Noise)) u Ljubljani. Na sastanku je predstavila rezultate rada na podvodnoj 
akustici Instituta Plavi svijet u sklopu projekta dugoročnog praćenja podvodne buke i njenog 
utjecaja na dobre dupine u sjevernom Jadranu. Marko Radulović je sudjelovao  



na kongresu o europskim hrskavičnim ribama (2014 Annual Scientific Conference of the European 
Elasmobranch Association (EEA)) u Leeuwardenu, a Grgur Pleslić je sudjelovao na 28. godišnjoj 
konferenciji European Cetacean Society 
(http://europeancetaceansociety.eu/conference/28thannual-conference), održanoj u travnju u 
Liegeu, Belgija. Na konferenciji je održao usmenu prezentaciju rada na procjeni brojnosti dobrih 
dupina u području Kvarnerića. Dr.sc. Peter Mackelworth u prosincu je pozvan na sudjelovanje na 
forumu Mediterranean Science Commission (http://www.ciesm.org/) za unapređenje suradnje 
istoka i zapada u području znanosti o moru u Sočiju.  

 
Objavljeni radovi  
 
Tijekom 2014. godine objavljena su 4 znanstvenia rada u renomiranim znanstvenim časopisima:  
1. Carić, H. & Mackelworth, P. (2014). Cruise tourism environmental impacts – the perspective 
from the Adriatic sea. Ocean and Coastal Management, 102: 350-363.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.008  
2. Herceg-Romanić, S., Holcer, D., Lazar, B., Klinčić, D., Mackelworth, P. & Fortuna, C. (2014). 
Organochlorine contaminants in tissues of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from 
the north-eastern part of the Adriatic Sea. Environmental Toxicology, 38: 469-479.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668914001719  
3. Batel, A., Basta, J. & Mackelworth, P. (2014). Valuing visitor willingness to pay for marine 
conservation – the case of the proposed Cres-Lošinj Marine Protected Area, Croatia. Ocean and 
Coastal Management, 95: 72-80. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096456911400091X  
4. Fortuna, C. M., Kell, L., Holcer, D., Canese, S., Filidei, E., Mackelworth, P., Donovan, G. (2014). 

Summer distribution and abundance of the giant devil ray (Mobula mobular) in the Adriatic Sea: 

baseline data for an iterative management framework. Scientia Marina, 78(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JADRANSKI PROJEKT DUPIN - SJEVERNA DALMACIJA 

U istraživanju su sudjelovali: 

Grgur Pleslić i Gary Kett 

Istraživanje 

Institut Plavi svijet provodi istraživanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) u akvatoriju 

Zadarske i Šibensko-kninske županije od 2013. Cilj ovog istraživanja je prikupljanje, obrada i 

prezentacija podataka o biologiji i ekologiji dobrih dupina u dosad slabo istraženom području. 

Kao istraživačka baza korišten je 13-metarski drveni jedrenjak. Pretraživanje terena na 

prisutnost vrste od interesa vršeno je korištenjem 5.2 metara gumenjaka, pogonjenog 

četverotaktnim vanbrodskim motorom snage 55 KS. Pravci pretraživanja su nasumce 

odabrani, u skladu s trenutnim vremenskim uvjetima. Dodatno su prilikom pretraživanja 

vršene provjere koća u potegu i ribogojilišta (ukupno 6 lokacija) na prisutnost dobrih dupina. 

Prilikom opažanja dobrih dupina primjenjivana je standardna procedura za prikupljanje 

podataka za foto-identifikaciju. Uz to su prikupljani i podatci o stanju mora te učestalosti 

izranjanja dupina. 

Od 4. lipnja do 5. listopada obavljeno je ukupno 61 pretraživanje akvatorija. Istraživači su na 

moru proveli ukupno 221 sat, od čega 160 sati u potrazi za dupinima i 33 sata sa dupinima. 

Ukupna prijeđena udaljenost je iznosila 2236 NM, od toga udaljenost prijeđena u potrazi za 

dupinima 2091 NM (Slika 1). 

Tijekom istraživačke sezone zabilježeno je ukupno 69 opažanja dobrih dupina (Slika 2), od čega 

60 opažanja kao rezultat istraživačkog napora. Prosječna veličina skupine, temeljena na 

procjeni broja jedinki na terenu, iznosila je 5.73 jedinki. Raspon veličina skupina, na temelju 

broja jedinki procijenjenog na terenu, iznosio je od 1 do 13 jedinki. Prikupljeno je 4954 

fotografija leđnih peraja, a detaljna analiza podataka je u tijeku. 

Na temelju detaljne analize podataka iz 2013. godine te preliminarne analize podataka iz 2014. 

godine, referentni katalog leđnih peraja dobrih dupina u području sjeverne Dalmacije broji 

205 jedinki.  

Suradnje 

U 2014. godini započela je suradnja Instituta Plavi svijet, NP Kornati i PP Telašćica na 

istraživanju dobrih dupina u području sjeverne Dalmacije. Ova suradnja se ostvaruje kroz 

projekt „Istraživanje dobrih dupina u Natura 2000 područjima u sjevernoj Dalmaciji“ kojeg 

financijski podupire Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 



Ostalo 

Tijekom istraživačke sezone 2014. ukupno je 6 volontera (1 iz Hrvatske, 1 iz Španjolske, 1 iz 

Engleske i 3 iz Njemačke) sudjelovalo u aktivnostima Jadranskog projekta dupin – sjeverna 

Dalmacija. Jedan student iz Irske je sudjelovao u programu Stručno usavršavanje studenata u 

trajanju od tri mjeseca.  

 

Slika 1 – Istraživački napor 

 



 

Slika 2 – Lokacije opažanja dobrih dupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

 

 


