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Note: 

Istraživanje u sklopu „Jadranskog projekta dupin“ vršilo se pod dopuštenjem za istraživanje Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-612-07/15-48/84, URBROJ: 517-07-1-1-1-15-2 

 



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 ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



OSTALE AKTIVNOSTI ZNANSTVENO 

ISTRAŽIVAČKOG PROGRAMA  
 

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‐VOLONTIRANJE 

 

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 ZNANSTVENI 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 

Istraživači: 

 

Grgur Pleslić, Annika Batel 

 

 

SAŽETAK ISTRAŽIVAČKIH AKTIVNOSTI 

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



EDUKACIJSKI PROGRAMI 

Program provodile: 

Jelena Basta, Andrea Borić, Marinela Cukrov, Mateja Zekan, Mirta Kučić, Martina Antoninić  

LOŠINJSKI EDUKACIJSKI CENTAR O MORU  

Tijekom 2015. godine Lošinjski edukacijski centar o moru posjetilo je ukupno 8.549 osoba. Od ukupnog 

broja posjetitelja u protekloj godini, njih 2.653 bili su učenici i studenti koji su sudjelovali u 

predavanjima i radionicama o morskom okolišu, dok je individualnih posjetitelja bilo 5.896.  

Osnovni dio edukacijskih programa jest „Obrazovanje o morskom okolišu“ kojim se osigurava 

kvalitetna edukacija o morskom okolišu s naglaskom na potrebu za njegovim očuvanjem. Program se 

provodi kroz stalan postav Lošinjskog edukacijskog centra o moru i Oporavilišta za morske kornjače. 

Kao posebni dijelovi programa osmišljeni su i programi trajnog rada s učenicima u lokalnoj zajednici – 

kroz grupu nazvanu Mali Plavi svijet. Tijekom cijele godine radimo s djecom i učenicima na posebno 

kreiranim radionicama iz područja prirode, biologije i zaštite okoliša.  

Kao nadopuna ovom programu u ljetnim mjesecima održava se program „Mala škola o moru“ gdje 

nastojimo naše edukativne aktivnosti učiniti dostupnima djeci koja se zbog drugih obaveza tijekom 

školske godine nisu bila u mogućnosti uključiti u naš rad te djeci koja ljetuju na Lošinju. Svi polaznici 

imali su priliku proći zanimljiv i originalan program radionica u kojima su naučili kako razlikovati dupine, 

čime se hrane kornjače, koliko veliki mogu biti morski psi, koje su razlike između školjkaša i puževa te 

brojne druge informacije. 

S obzirom da s Biotekom - udrugom za promicanje biologije i srodnih znanosti imamo uspješnu 

suradnju, Biotekina znanstvena ekipa tijekom ljetnih mjeseci seli svoj znanstveni laboratorij na otok 

Lošinj te sadržajno nadopunjava ljetnu ponudu edukacijskih programa. Biotekin „Ljetni znanstveni 

kamp“ obiluje raznim temama iz područja biologije; od proučavanja oku nevidljivog svijeta te kako on 

izgleda ispod mikroskopa, preko istraživanja fosila do raznoraznih kemijskih pokusa i otkrivanja kako 

su sva živa bića povezana. Svi polaznici programa imali su priliku na tjedan dana postati znanstvenici. 

Ovoga ljeta unijeli smo novost u našu ponudu – organizirani izlet brodom gdje po prvi puta svi 

zainteresirani mogu krenuti uz stručno vodstvo u potragu za dupinima. Ovaj izlet se usredotočuje na 

učenje o dupinima u njihovom okruženju, kao i na očuvanje njihovog staništa te poštovanje prema 

njima kao živim bićima. 

Kako bi što kvalitetnije obavljali zadaće zadane programom u ljetnim smo mjesecima sezonski zaposlili 

dvije studentice. 



CENTAR ZA ZNANOST O MORU – PLANOVI I 

PRIPREMA 

Svjesni važnosti osnivanja novog Centra za znanost o moru za Mali Lošinj, Primorsko-goransku 

županiju i Hrvatsku općenito, 2015. godine Grad Mali Lošinj je u Središnji državni ured za upravljanje 

državnom imovinom uputio požurnicu za prijenos upravljanja nad nekretninom na Velopinu u Malom 

Lošinju. Kako bi navedeni projekt mogli prijaviti na natječaje koji su u tijeku radi ostvarivanja određenih 

financiranja iz europskih fondova, Institut Plavi svijet je uz potporu Grada Malog Lošinja i Ministarstva 

turizma Republike Hrvatske tražio sastanak u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom do 

kojega još uvijek nije došlo. Grad Mali Lošinj čvrsto stoji kod odluke da je ovaj projekt jedan od 

prioritetnih gradskih projekata koji na suvremen način kombinira interdisciplinarnu znanost, 

znanstvenu kulturu i obrazovanje s ciljem promicanja održivog razvitka i uključivanja najšire zajednice 

u dijalog o očuvanju prirodnog nasljeđa i okoliša. On služi poboljšanju kvalitete života građana, 

promovira znanstvene inovacije i podupire gospodarski razvoj, posebice stvaranjem kvalitetne 

turističke ponude i potporom razvoju turizma. 

 

OPORAVILIŠTE ZA MORSKE KORNJAČE 

Vrata Oporavilišta za morske kornjače u Sunčanoj uvali u Malom Lošinju posjetiteljima su bila otvorena 

od lipnja do listopada 2015. godine. Zbog velikog interesa korisnika u ljetnim smo mjesecima uveli dva 

edukacijska programa – „Malu školu o moru” te „Ljetni znanstveni kamp” u suradnji s udrugom Bioteka 

iz Zagreba. U sklopu navedenih programa u Oporavilištu za morske kornjače održavale su se radionice 

na hrvatskom, njemačkom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku. Našem programu odazvalo se 

60-tak mališana. 

Institut Plavi svijet je 16. lipnja 2015. u Oporavilištu za morske kornjače obilježio Svjetski dan morskih 

kornjača. Mnoštvu malih otočana pridružilo se i veselo društvo najmlađih gostiju iz hotela Vespera te 

su svi zajedno uživali u likovnim radionicama i edukativnim igrama poput traženja „izgubljene morske 

kornjačice u pijesku”, raspoznavanju vrsta morskih kornjača pomoću zanimljive memori igre, u izradi 

modela kornjačica od kartona za jaja te oslikavanju platoa kredama u boji. U sklopu programa održano 

je predavanje o biologiji, raznolikosti i važnosti očuvanja tih čudesnih morskih gmazova. Obilježavanju 

Svjetskog dana morskih kornjača pridružilo se 70 djece i odraslih, a manifestaciju je medijski popratila 

i novinarska ekipa koja je snimila televizijski prilog o samom događaju. 

 



OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE 

GRUPE 

U različitim obrazovnim programima Instituta Plavi svijet tijekom 2015. godine ukupno je sudjelovalo 

2.753 djece i mladih različitog uzrasta. Različita predavanja o dupinima i ostalim morskim stanovnicima 

odslušalo je 1.860 učenika, dok je u radionicama sudjelovalo njih 549. U okviru suradnje s austrijskom 

organizacijom Biostation, ukupno 244 austrijskih srednjoškolaca pogledalo je dokumentarni film o 

istraživanju dupina u LMEC-u, 30 učenika uključilo se u „Malu školu prirodoslovlja”, dok ih je još 70-tak 

tijekom ljetnih mjeseci sudjelovalo u programima „Ljetnog znanstvenog kampa” i „Male škole o moru”. 

U programu edukacije studenata za istraživanje morskog okoliša sudjelovalo je ukupno 6 studenata 

koji su tijekom 2015. godine obavili stručnu praksu u Institutu Plavi svijet. 

Ove godine priveli smo kraju projekt “Mala škola prirodoslovlja” te možemo zaključiti da su u projektu 

sudjelovala ukupno 233 polaznika, od čega 106 djece u prvoj godini provedbe (šk. god. 2013./2014.) i 

127 djece u drugoj godini provedbe projekta (šk. god. 2014./2015.). Svi sudionici u provedbi projekta 

– djeca, roditelji, učitelji te odgajatelji iz DV Cvrčak ocijenili su projekt iznimno uspješnim. Programom 

rada obuhvaćene su različite teme iz područja botanike, zoologije, ekologije i zaštite okoliša unutar 

kojih se pojedini sadržaji obrađuju putem radionica, predavanja, interaktivnih igara, terenske nastave i 

sl. Uz edukaciju o zaštiti okoliša od najranije dobi, jedan od ciljeva je i promicanje načela održivog 

odnosa prema prirodi u lokalnoj zajednici i šire. U sklopu projekta ostvarena je suradnja i partnerstvo 

s DV Cvrčak te su voditeljice programa u nekoliko navrata posjetile predškolske skupine u Malom 

Lošinju te stariju vrtićku skupinu u Velom Lošinju. Tijekom godine organizirani su i posjeti vrtićke djece 

Lošinjskom edukacijskom centru o moru i Oporavilištu za morske kornjače. 

Po završetku projekta, većina korisnika nastavila je sudjelovati u edukacijskim programima Instituta 

Plavi svijet tijekom ljetnih mjeseci te su se mnogi od njih uključili u aktivnosti oko obilježavanja 

Svjetskog dana morskih kornjača i već tradicionalnog Dana dupina. Važno je naglasiti da se program 

„Male škole prirodoslovlja” odvijao pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost te Grada Malog Lošinja. 

Institut Plavi svijet je u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije 2015. 

godine uspješno proveo projekt pod nazivom „Đir po lošinjskom arhipelagu“ u sklopu kojeg je 

organiziran izlet brodom za učenike područnih škola OŠ Maria Martinolića iz Malog Lošinja. Dodatnu 

važnost projektu dala je činjenica da je čitav događaj službeno evidentiran kao popratni događaj 

(„satellite event“) u sklopu Europskog „Zelenog tjedna“ (Green Week 2015). Svi detalji o spomenutoj 

manifestaciji mogu se pronaći na web stranici http://www2.greenweek2015.eu/content/map-satellite-



events. 

U izletu je sudjelovalo 48 učenika iz područnih škola u Velom Lošinju i Nerezinama te s malih otoka 

Ilovika, Unija i Suska sa svojim učiteljima. Edukatorice iz Instituta Plavi svijet osmislile su razne 

edukativne aktivnosti za djecu kako bi im vrijeme tijekom izleta bilo ispunjeno. 

Izlet je započeo ukrcajem učenika na brod „Pirat“ u luci Mali Lošinj u jutarnjim satima. Za učenike iz PŠ 

Nerezine i PŠ Veli Lošinj organiziran je autobusni prijevoz do Malog Lošinja. Iz luke Mali Lošinj isplovilo 

se prema otoku Unije, zatim prema otoku Susku i Iloviku radi ukrcaja učenika iz otočkih područnih 

škola, nakon čega se plovidba nastavila prema Velom Lošinju. Tijekom izleta održana je radionica 

snalaženja u prostoru prilikom koje su učenici bilježili rutu puta kojom se brod kretao. Prilikom prolaska 

pokraj otoka učenici iz različitih područnih škola ispričali su priču o prirodnim i geografskim obilježjima 

svoga otoka kao i o svojim školama. Učenici su tijekom radionice dobili radne listiće te su se kroz razne 

edukacijske igre pobliže upoznali s vrstama riba i kitova te ostalim stanovnicima Jadranskog mora. U 

sklopu posjeta Lošinjskom edukacijskom centru o moru u Velom Lošinju organiziran je kviz za učenike, 

nakon čega je brod zaplovio natrag istom rutom kako bi se djeca vratila svojim kućama. Tijekom čitave 

plovidbe trajala je radionica potrage za dupinima, koje smo u konačnici susreli i to u kasnim 

poslijepodnevnih satima na ulasku u luku Mali Lošinj. Osim samog učenja u prirodi, ovim projektom 

učenicima iz udaljenih otoka i manjih sredina omogućeno je međusobno upoznavanje i druženje. Za 

mnoge od njih ovo je bio prvi put da su obišli sve naseljene otočiće lošinjskog arhipelaga. 

Tijekom provedbe projekata ostvarena je uspješna suradnja s lokalnom radio postajom „Radio Lošinj – 

Radio Jadranka“ na kojoj smo izvještavali o svim značajnijim događajima i aktivnostima vezanim uz 

projekte. Tako je voditeljica projekta gostovala u radijskoj emisiji „EKO-INFO“  gdje je iznesena analiza 

i zaključak o uspješnoj provedbi projekata kao i izvješće o održanom izletu “Đir po lošinjskom 

arhipelagu“ (http://www.jadranka.hr/audio/audio-player/IzborIzEmisija.htm). Nadalje, o svim 

značajnijim aktivnostima tijekom provedbe projekta redovito smo izvještavali u novostima na službenoj 

web stranici udruge www.plavi-svijet.org i FB profilu udruge.  

  



23. DAN DUPINA 

 

Pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, u srijedu 1. srpnja 2015. godine 

održan je 23. Dan dupina. Program 23. Dana dupina započeo je u jutarnjim satima ispred Lošinjskog 

edukacijskog centra o moru u Velom Lošinju gdje se okupilo 20-tak mališana vrtićkog i predškolskog 

uzrasta. Za okupljene mališane organizirali smo likovne i edukativne radionice, demonstrirajući im 

čime i kako se hrani mladunčad dupina i prikazujući glavnu razliku između kitova usana i kitova 

zubana s obzirom na način njihove prehrane. U poslijepodnevnim satima u uvali Rovenska u Velom 

Lošinju održano je plivačko natjecanje u kojem je sudjelovalo 100-tinjak djece. U ranim večernjim 

satima ispred Lošinjskog edukacijskog centra o moru organizirane su likovne radionice za najmlađe 

posjetitelje Dana dupina. Istovremeno, 50-tak natjecatelja školskog uzrasta podijeljeno je u 7 timova 

te je s kartama Velog Lošinja krenulo u uzbudljivu igru „Potraga za skrivenim blagom”. Ove godine 

timovi su morali ispuniti 8 zadataka. Bilo je tu natjecanja u kvizu znanja, pamćenju morskih životinja, 

prepoznavanju morskih vrsta riba, prepoznavanju pojedinog dupina na temelju ožiljaka na njihovim 

leđnim perajama te igra snalaženja u labirintu pomoću koje se djeci pokušalo približiti kako se dupini 

pomoću zvuka orijentiraju u svojem prirodnom okruženju. Osim zadataka, na svakoj su postaji bili 

skriveni i dodatni tragovi s raznoraznim zagonetkama. Potom je uslijedilo proglašenje pobjedničke 

fotografije izglasane između 60 fotografija pristiglih u okviru foto natječaja „Osluškuj more”. U 

večernjim satima, nakon svečanog proglašenja pobjednika svih natjecanja i uručenja nagrada 

natjecateljima održano je predavanje o dupinima na otvorenom.  

 

 

AQUAMARINE 

Kraj godine obilježila je priprema, izdavanje i slanje novog broja Akvamarina, časopisa za usvajatelje 

dupina i članove udruge koji je dostupan na našoj web stranici http://www.plavi-

svijet.org/media/files/Akvamarin_2015_visoka_rezolucija.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 


