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JADRANSKI PROJEKT DUPIN - LOŠINJ 

 

U istraživanju su sudjelovali: 

Nikolina Rako Gospić, Tihana Vučur, Marko Radulović, Grgur Pleslić, 

Peter Mackelworth, Draško Holcer 

 
Sažetak istraživačkih aktivnosti  
 

U vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. iz istraživačke postaje u Velom 

Lošinju obavljeno je ukupno 66 izlazaka na more (3 u veljači, 4 u ožujku, 3 u travnju, 7 u svibnju, 

12 u lipnju, 14 u srpnju, 14 u kolovozu, 4 u rujnu, 2 u listopadu, 2 u studenom I 1 u prosincu). 

Tijekom pretraživanja područja istraživanja (sjeverni Jadran, Slika 1) istraživači Instituta Plavi 

svijet opazili su vrstu dobri dupin (Tursiops truncatus) sveukupno 122 puta. Prilikom svakog 

opažanja istraživači su primijenili metodu foto-identifikacije te su sakupili podatke o ponašanju 

skupine. Prema podacima sa terena, prosječna veličina skupine iznosi 6.24 (1 – 31). 

 



 
 

Slika 1 - Područje istraživanja i lokacije opažanja dobrih dupina (Tursiops truncatus), 

(N=122) u razdoblju siječanj–prosinac, 2015 

 



Analiza navigacijskih podataka  
 

Analizom navigacijskih podataka dobivena je ukupna udaljenost prijeđena istraživačkim 

plovilom koja iznosi 2874 NM. Udaljenost prijeđena u pozitivnim uvjetima istraživanja (stanje 

mora < 2 prema Douglasovoj ljestvici valova) iznosi 2083 NM (Slika 2). Istraživači su na moru 

proveli ukupno 349 sati, od čega 164 sata u aktivnom pretraživanju terena. Vrijeme provedeno 

s dupinima iznosi 87 sati. 

 

 
 

 
Slika 2 – Istraživački napor u pozitivnim uvjetima istraživanja 

 

 

 

 

 



Ostale aktivnosti znanstveno-istraživačkog  
Tijekom 2015. iz istraživačke postaje IPS-a u Velom Lošinju proveden je monitoring 

bioraznolikosti i antropogenog djelovanja na morskom području Primorsko – goranske županije 

u sklopu projekta “Partnerstvo za more”.  Tijekom 28 sati provedenih na moru u aktivnom 

pretraživanju terena, istraživači su ukupno prešli 352.48 NM i zabilježili susrete sa 27 skupina 

dobrih dupina. Na temelju sakupljenih podataka utvrđeno je da je ukupno opaženo 141 jedinki: 

116 odraslih jedinki, 2 juvenilne jedinke, 16 mladunaca i 7 novorođenih dupina. Fotoidentifikacija 

jedinki rađena je uz korištenje referentnog kataloga IPS-a. Rezultati su ukazali da je ukupno 27 

jedinki opaženo po prvi puta. 

Istraživački napor i lokacije opažanja prikazane su slici 3 i slici 4. 

 

 

Slika 3 - Istraživački napor unutar područja istraživanja 



 

 

 

Prosječna veličina skupine iznosi 8,58 (2-17). Većina opaženih skupina bila je sastavljena od mužjaka i ženki 

s mladuncima. 

 

 

 

Slika 4 - Područje istraživanja i lokacije opažanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) (N=27) u srpnju 

2015 

 

 

 

 

 

 



 

Uginuli dupini  

Tijekom 2015. Institut Plavi svijet je zaprimio dojave o 6 uginulih dupina. 

Dana 28.2.2015. istraživači su obavješteni o uginulom dupinu, nasukanom na plaži, na otoku  Lavdara, 

koji se nalazi u blizini mjesta Sali na Dugom Otoku.  

Sljedeća dojava zaprimljena je 13.4.2015., a radilo se o uginulom dupinu, nasukanom u uvali 

Artatore na otoku Lošinju. Obavještena je nadležna veterinarska stanica. Na temelju vanjskog 

pregleda lešine istraživači su zaključili da se radi o vrsti dobri dupin (Tursiops truncatus). Lešina je bila 

200 cm duga, u visokom stupnju raspadanja stoga prepoznavanje jedinke na temelju leđne peraje nije 

bilo moguće.  

 Institut Plavi svijet zaprimio je poziv 8.10.2015. o uginulom dupinu nađenom na otoku 

Garmenjak u Kornatima. 

Dana 11.10. 2015. Istraživači Instituta Plavi svijet su primili e-mail o uginulom dupinu nađenom 

na plaži Banje u Dubrovniku. Lešina je bila u visokom stupnju raspadanja. 

25.10.2015. nađen je uginuli dupin u blizini mjesta Bobovišće na otoku Braču. Lešina je bila u 

visokom stupnju raspadanja. 

Posljednja dojava zaprimljena je 02.12.2015. Pronađen je uginuli dupin sa zapadne strane otoka 

Lošinja. Lokalni ribar je dovukao lešinu do uvale Čikat. Nadležna veterinarska stanica je 

obaviještena. Nekropsijom je utvrđeno kako je uzrok smrti utapanje, kao posljedica 

zapetljanja u ribarsku mrežu.  

Sve dojave su upućene na Državni centar zaštite i spašavanja 112.  

 

 



Morske kornjače  
 

Tijekom 2015. istraživači Instituta Plavi svijet opazili su 19 morskih kornjača (Caretta caretta) 

tijekom pretraživanja Sjevernog Jadrana. U sklopu NETCET projekta i u suradnji s lokalnim 

ribarima, na 9 kornjača su stavljeni satelitski odašiljači. Cilj je bio definirati važna područja 

migracije i korištenje staništa od strane juvenilnih morskih kornjača. Samo je jedna kornjača 

zaprimljena u Oporavilištu za morske kornjače i to na dan 5.8.2015. Ista je puštena s plaže Borik 

u Malom Lošinju 17.5.2015. 

 
Stručno usavršavanje studenata i znanstvenika  

U programu studentske prakse Instituta Plavi svijet sudjelovala su 4 studenta iz Italije, Njemačke, 

Slovenije i Srbije. Studenti su bili uključeni u terenski rad i analizu podataka čime su stekli 

vještine u prikupljanja podataka, korištenju opreme te uvid u proceduru istraživanja. Osim 

stečenih vještina u istraživanju, studenti su sudjelovali i u edukacijskim programima. Matic 

Janjčič i Sandra Capitanio izradili su svoje diplomske radove na temu “The potential for 

establishing a transboundary marine protected area in the Piran bay region, Northern Adriatic” 

i “Effects of boats on surfacing patterns of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in 

Northeastern Adriatic Sea (Croatia): analysis of group behavior” . 

 

Eko-volonteri  
 

Program Eko-volontiranja u sklopu Jadranskog projekta dupin trajao je od 4.5-18.9. Tijekom tog 

perioda pridružilo nam se 37 volontera iz Europe (Ujedinjeno Kraljenstvo, Mađarska, Austria, 

Njemačka, Švedska, Danska, Belgija, Španjolska, Slovenija), Kanade, USA, Indije i Australije. U 

sklopu programa sudjelovali su u istraživačkim aktivnostima, pomagali tijekom prikupljanja 

podataka na terenu i analizi istih u uredu. Njihovo sudjelovanje bilo je od velike važnosti za 

provođenje istraživanja tijekom sezone. 

 
Međunarodne prezentacije  

U listopadu Direktor znanstvenih programa dr.sc. Nikolina Rako‐Gospic je sudjelovala na 

konferenciji OceanNoise 2015, održanoj u Barceloni. Prezentirala je rezultate studije o 

vokalizaciji dobrih dupina na temelju podataka koje je Institut Plavi svijet prikupio tijekom 

dugogodišnjeg monitoring podvodne buke u Sjevernom Jadranu. Održala je usmenu 

prezentaciju i prezentaciju posterom.  



Objavljeni radovi  
 
 

Tijekom 2015, 2 rada su objavljena u svjetski priznatim znanstvenim časopisima  

1. Katsanevakis, S.,  Levin, N., Coll, M., Giakoumi, S. Shkedig, D., Mackelworth, P., Levy, R., 

Velegrakis, A.,  Koutsoubas, D., Caric, H., Brokovich, E., Ozturk, B. & Kark, S. (2015) Marine 

conservation challenges in an era of economic crisis and geopolitical instability: The case 

of the Mediterranean Sea. Marine Policy, 51: 31-39 DOI: 10.1016/j.marpol.2014.07.013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.07.013  

2. Gaspari, S., Holcer, D., Mackelworth, P., Fortuna, C., Frantzis, A., Genov, T., Vighi, M., 

Natali, C., Rako, N., Banchi, E., Chelazzi, G. and Ciofi, C. (2015), Population genetic 

structure of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in the Adriatic Sea and 

contiguous regions: implications for international conservation. Aquatic Conserv: Mar. 

Freshw. Ecosyst., 25: 212–222. doi: 10.1002/aqc.2415.  

 

 



 

 

JADRANSKI PROJEKT DUPIN - SJEVERNA DALMACIJA 

U istraživanju su sudjelovali: 

Grgur Pleslić, Annika Batel 
 

Istraživanje 

Tijekom 2015. Godine Institut Plavi svijet nastavio je istraživanje dobrih dupina (Tursiops 

truncatus) u akvatoriju Zadarske i Šibensko-kninske županije započeto 2013. godine. Cilj 

istraživanja je prikupiti, analizirati i objaviti podatke o biologiji i ekologiji ove vrste u području 

istraživanja. 

Za smještaj istraživača i logističku potporu korišten je 13-metarski jedrenjak. Pretraživanja 

akvatorija na prisutnost dupina vršena su gumenjakom s tvrdim dnom, dužine 5.2 m i 

pogonjenim vanbrodskim motorom snage 55 konja. Pravci pretraživanja odabrani su ad 

libitum, ovisno o trenutnim vremenskim uvjetima. Dodatno su pregledavane koćarice u 

potegu te ribogojilišta (na ukupno 9 lokacija). Prilikom opažanja dobrih dupina, primijenjena 

je standardna metoda foto-identifikacije te su bilježeni podatci o trajanju urona. 

Od 5. svibnja 2015. do 3. rujna 2015. izvršeno je ukupno 49 pretraživanja akvatorija. Ukupno 

vrijeme provedeno na moru iznosilo je 210 sati, od čega 138 sati za vrijeme povoljnih uvjeta 

za pretraživanje te 35 sati tijekom opažanja dobrih dupina. Ukupna udaljenost prevaljena 

tijekom terenskog rada iznosila je 2127 NM, od čega je 1850 NM prevaljeno tijekom povoljnih 

uvjeta pretraživanja (Slika 1). 

Ukupno je zabilježeno 94 opažanja dobrih dupina (Slika 2), od čega 70 opažanja kao rezultat 

istraživačkog napora. Prosječna veličina skupina temeljem broja procijenjenog na terenu 

iznosila je 4.77 jedinki, s rasponom od 1 do 21 jedinke. Ukupno je prikupljeno 4667 fotografija 

leđnih peraja. Primjenom foto-identifikacije identificirano je ukupno 227 jedinki, od čega 36 

jedinki nisu od ranije poznate. Uzimajući u obzir i podatke prikupljene tijekom 2013. i 2014. 

godine, referentni katalog leđnih peraja za područje sjeverne Dalmacije sada sadrži 409 

identificiranih jedinki. 

 



Suradnje 

Tijekom 2015. godine nastavljena je suradnja Instituta Plavi svijet i javnih ustanova Nacionalni 

park Kornati i Park prirode Telašćica na istraživanju dobrih dupina u području sjeverne 

Dalmacije. Ova suradnja se ostvaruje kroz projekt „Istraživanje dobrih dupina u Natura 2000 

područjima sjeverne Dalmacije“ koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. 

Ostalo 

Tijekom 2015. godine u aktivnostima Jadranskog projekta dupin – Sjeverna Dalmacija 

sudjelovalo je 7 volontera (1 iz SAD-a,2 iz Kanade, 1 iz Francuske, 1 iz Nizozemske, 1 iz UK i 1 

iz Belgije). 

 

 

Slika 1 – Istraživački napor u sjevernoj Dalmaciji tijekom 2015. godine 

 



 

Slika 2 – Lokacije opažanja dobrih dupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 


