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ZAŠTITE	

JADRANSKI	PROJEKT	DUPIN	
	

IZVJEŠTAJ	O	ISTRAŽIVANJU		

JADRANSKI	PROJEKTA	DUPIN	-	LOŠINJ	
	

2014	

(siječanj	-	prosinac)	
	

U	istraživanju	su	sudjelovali:	

Nikolina	Rako	Gospić,	Tihana	Vučur,	

Marko	Radulović,	Peter	Mackelworth,	Draško	Holcer	
	

	

Napomena:	

Istraživanje	u	sklopu	„Jadranskog	projekta	dupin“	vršilo	se	pod	dopuštenjem	za	istraživanje	
Ministarstva	zaštite	okoliša	i	prirode,	KLASA:	UP/I-612-07/14-48/87,	URBROJ:	517-07-1-1-1-
14-6	

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	(Dodatak	1).		



	

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	

	 	



Suradnje	u	sklopu	istraživačke	aktivnosti		
	

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 istraživanja 

	
	

	



Uginuli	dupini	
	

Tijekom	2014.	godine	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.	 O	 pronalasku	 je	 obavješten	
nadležni	veterinar	Mario	Gavranović.		

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	obavještena.		
	
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	
obavješteni.		
	
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	obavještene.		



Morske	kornjače	
	

Tijekom	2014.	godine	istraživači	Instituta	Plavi	svijet	obaviješteni	su	o	pronalasku	ukupno	8	
uginulih	 morskih	 kornjača	 vrste	 glavata	 želva,	 Caretta	 caretta.	 Sve	 dojave	 su	 prijavljene	
Državnom	 zavodu	 za	 zaštitu	 prirode.	 Tijekom	 2014.	 godine	 pronađene	 su	 i	 4	 ozlijeđene	
morske	kornjače	vrste	glavata	želva.	Nakon	kraćeg	oporavka	u	Oporavilištu	morskih	kornjača	
na	Lošinju	dvije	su	kornjače	prevezene	u	Centar	za	oporavak	morskih	kornjača	u	Puli	gdje	se	i	
dalje	nalaze	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.	 Gary	 Kett,	 student	
Sveučilišta	 Cork,	 Irska,	 sudjelovao	 je	 u	 terenskom	 radu	 na	 istraživanju	 dobrih	 dupina	 u	
području	 sjeverne	 Dalmacije	 te	 će	 u	 sklopu	 navedenog	 istraživanja	 izraditi	 završni	 rad	 pri	
matičnom	fakultetu.	

Osim	 Gary-a,	 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.	svibanja	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	
	

Tijekom	 2014.	 godine	 stručnjaci	 Instituta	 Plavi	 svijet	 sudjelovali	 su	 na	 nekoliko	 sastanka	 i	
kongresa	diljem	Europe,	među	kojima	se	po	značaju	ističe	International	Marine	Conservation	
Congress	 (Međunarodni	 kongres	 o	 zaštiti	 mora)	 održan	 u	 kolovozu	 u	 Glasgow-u	
(http://www.conbio.org/mini-sites/imcc-2014).	Na	kongresu	je	naš	direktor	programa	zaštite	
dr.sc.	Peter	Mackelworth	održao	prezentaciju	u	sklopu	radionice	„End	to	end	conservation“.	
U	radu	radionice	sudjelovao	je	zajedno	s	kolegama	iz	nekoliko	istaknutih	organizacija:	ISPRA	
(Italy),	 NOAA	 (US),	 REEF	 (US),	 Scripps	 Institute	 (US),	 Oregon	 State	 University	 (US),	
Washington	State	University	(US)	i	Cayman	Islands	Department	of	Environment	(CYM).	

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	 znanstvena	 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).	

http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/6/IdArt/4262/		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



JADRANSKI	PROJEKT	DUPIN	-	SJEVERNA	DALMACIJA	

IZVJEŠTAJ	2014	

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	



OBRAZOVNI	PROGRAM	

	

U	provedbi	sudjelovali:	

Andrea	Borić,	Jelena	Basta,	Mateja	Zekan,	Andrea	Vidović,	Valentina	Horvat,	
Martina	Hojsak	

LOŠINJSKI	EDUKACIJSKI	CENTAR	O	MORU		

Tijekom	2014.	godine	Lošinjski	edukacijski	 centar	o	moru	posjetilo	 je	ukupno	9.239	osoba.	
Od	ukupnog	broja	posjetitelja	u	protekloj	godini,	njih	3.907	bili	su	učenici	 i	studenti	koji	su	
sudjelovali	u	predavanjima	i	radionicama	o	morskom	okolišu,	dok	je	individualnih	posjetitelja	
bilo	5.332.		

U	 ljetnim	 smo	mjesecima,	 zbog	 velikog	 interesa	 korisnika	 uveli	 2	 sasvim	 nova	 edukacijska	
programa	–	„Ljetnu	školicu	biologije“	u	suradnji	s	udrugom	Bioteka	iz	Zagreba	te	„Malu	školu	
o	moru“	u	suradnji	s	hotelskim	poduzećem	Jadranka	d.d.	Program	Ljetne	školice	biologije	bio	
je	namijenjen	djeci	od	7	do	12g.,	a	svi	zainteresirani	prolaznici	imali	su	priliku	proći	zanimljiv	i	
originalan	 program	 radionica	 u	 kojem	 se	 svako	 dijete	 moglo	 okušati	 u	 samostalnom	
izvođenju	pokusa	te	tako	se	približiti	radu	pravih	znanstvenika	u	laboratoriju.	Ljetna	školica	
biologije	 izazvala	 je	 veliki	 interes	 roditelja	 i	 djece	 te	 je	 sa	 svakom	 novom	 održanom	
radionicom	rastao	interes	za	sudjelovanjem	u	ovom	programu.	U	konačnici,	na	žalost,	nismo	
mogli	 primiti	 sve	 zainteresirane	 zbog	 ograničenog	 broja	 mjesta.	 Unatoč	 činjenici	 da	 je	 u	
učionici	bilo	mjesta	za	12	polaznika,	gotovo	svakoga	dana	bilo	ih	je	15.	Projekt	„Mala	škola	o	
moru“osmišljen	je	u	suradnji	s	tvrtkom	Jadranka	koja	je	u	sklopu	animacijskog	programa	za	
djecu	u	hotelima	ponudila	 ovaj	 3-dnevni	 program	 Instituta	 Plavi	 svijet.	 Tijekom	 tri	 dana,	 s	
djecom	se	obrađuje	6	različitih	tema	iz	područja	biologije	mora	putem	predavanja,	radionica	
i	praktičnih	vježbi.	Po	završetku	programa,	svaki	sudionik	dobio	je	diplomu	te	komplet	radnih	
bilježnica	 o	 moru	 tematski	 povezanih	 sa	 sadržajima	 „Male	 škole	 o	 moru“.	 Zbog	 velikog	
interesa	 i	 uspjeha	 koji	 su	 postigla	 ova	 2	 pilot-projekta,	 planiramo	 nastaviti	 s	 njihovom	
provedbom	i	u	idućoj	godini.	

Kako	 bi	 što	 kvalitetnije	 obavljali	 zadaće	 zadane	 programom	 u	 ljetnim	 smo	 mjesecima	
sezonski	zaposlili	2	studentice.	

CENTAR	ZA	ZNANOST	O	MORU	–	PLANOVI	I	PRIPREMA	

Tijekom	 2014.	 godine	 intenzivno	 se	 radilo	 na	 pripremi	 studije	 izvodljivosti	 za	 Centar	 za	
znanost	 o	 moru	 u	 Malom	 Lošinju	 (Marine	 Science	 Centre	 –	 Lošinj).	 Pripreme	 za	
uspostavljanje	 Centra	 za	 znanost	 o	 moru	 značajno	 potpomaže	 Ministarstvo	 turizma	 RH.	
Ministarstvo	 je	 financijski	 podržalo	 razvoj	 idejnog	 rješenja	 Centra.	 Na	 temelju	 izrađenih	



nacrta,	proglasili	su	ovaj	projekt	važnim	za	razvoj	turizma	i	predložili	ga	za	dobivanje	tehničke	
pomoći	 za	 izradu	 financijske	 dokumentacije	 i	 pripremu	 dokumenata	 za	 osiguravanje	
financijske	 potpore.	 Ministarstvo	 regionalnog	 razvoja	 i	 fondova	 EU,	 koje	 vodi	 projekt	
„Priprema	 budućih	 programskih	 dokumenata	 i	 pripadajuće	 zalihe	 projekata“	 prihvatilo	 je	
prijedlog	 i	 trenutno	dovršava	pripremu	projektne	dokumentacije	 za	prijavu	na	 strukturne	 i	
kohezijske	fondove	EU.	Institut	Plavi	svijet	i	Grad	Mali	Lošinj	potpisali	su	sporazum	o	suradnji	
prilikom	budućeg	uspostavljanja	Centra,	pod	uvjetom	da	EU	odobri	financiranje	projekta.	

Također,	 imali	 smo	 priliku	 prezentirati	 planove	 o	 budućem	 Centru	 za	 znanost	 o	moru	 na	
prvoj	 Europskoj	 međuparlamentarnoj	 konferenciji	 o	 održivom	 turizmu	 koja	 je	 početkom	
rujna	organizirana	u	 Zagrebu	 i	Malom	Lošinju	 i	 na	 kojoj	 je	 sudjelovalo	120	 sudionika	 iz	 24	
zemlje.	 Predstavnicima	 odbora	 nadležnih	 za	 turizam	 nacionalnih	 parlamenata	 zemalja	 EU,	
stručnjacima	za	turizam	te	diplomatima	budući	Centar	za	znanost	o	moru	predstavljen	je	kao	
jedan	od	oglednih	primjera	kako	razvoj	turizma	može	biti	u	funkciji	zaštite	okoliša	putem	niza	
edukativnih	znanstvenih	sadržaja	koje	će	budući	Centar	nuditi	posjetiteljima.	Nadamo	se	da	
će	 pripremna	 faza	 projekta	 završiti	 tijekom	 2015.	 Godine	 te	 da	 ćemo	 već	 u	 sljedećem	
izvješću,	na	kraju	2015.	imati	i	konkretnije	datume	izgradnje	novog	centra.	

OPORAVILIŠTE	ZA	MORSKE	KORNJAČE	

Oporavilište	za	morske	kornjače	je	bilo	otvoreno	za	posjetitelje	od	travnja	do	listopada	2014.	
godine,	 te	 smo	 različitim	 edukativnim	 aktivnostima	 i	 akcijama	nastojali	 skrenuti	 pozornost	
ljudi	 na	 brigu	 o	 ovim	 fascinantnim	 životinjama.	 U	 lipnju	 smo	 prigodnim	 manifestacijom	
obilježili	 Svjetski	 dan	 morskih	 kornjača.	 U	 kolovozu	 smo	 ugostili	 novinarsku	 ekipu	 koja	 je	
snimala	 televizijski	 prilog	 o	 Oporavilištu	 za	 morske	 kornjače	 i	 projektu	 NETCET.	 U	 ljetnim	
mjesecima	 edukativni	 postav	 Oporavilišta	 za	 morske	 kornjače	 posjetilo	 preko	 2.000	
posjetitelja.	

OBRAZOVNI	PROGRAMI	ZA	ŠKOLSKE	I	VRTIĆKE	GRUPE	

Početkom	2014.	od	Ministarstva	znanosti,	obrazovanja	i	sporta	dobili	smo	preporuku	za		sve	
edukativne	sadržaje	u	ponudi	Instituta	Plavi	svijet	temeljenu	na	stručnom	mišljenju	Agencije	
za	odgoj	i	obrazovanje	(KLASA:602-01/14-01/0009,	URBROJ:	561-07/13-14-2).	

U	 različitim	 obrazovnim	 programima	 Instituta	 Plavi	 svijet	 tijekom	 2014.	 godine	 ukupno	 je	
sudjelovalo	3.955	djece	i	mladih	različitog	uzrasta.	Različita	predavanja	o	dupinima	i	morskim	
stanovnicima	odslušalo	je	2.699	učenika,	dok	je	u	radionicama	sudjelovalo	njih	496.	U	sklopu	
suradnje	 s	 austrijskom	organizacijom	Planet	Ocean,	 ukupno	 712	 austrijskih	 srednjoškolaca	
pogledalo	je	dokumentarni	film	o	istraživanju	dupina	u	LMEC-u,	28	učenika	bilo	je	uključeno	
u	Malu	 školu	 prirodoslovlja	 dok	 ih	 je	 još	 dvadesetak	 tijekom	 ljetnih	mjeseci	 sudjelovalo	 u	
programima	Ljetne	školice	biologije	i	Male	škole	o	moru.	



Očekivano,	najveći	broj	 grupa	posjetio	nas	 je	u	 svibnju	 i	 lipnju,	 a	u	 rujnu	 smo	u	 suradnji	 s	
tvrtkom	SPAR	Hrvatska	u	sklopu	projekta	Stickermania	u	Zagrebu	organizirali	7	predavanja	za	
ukupno	750	učenika	zagrebačkih	osnovnih	škola.		

U	2014.	godini	u	programu	edukacije	studenata	za	 istraživanje	morskog	okoliša	sudjelovalo	
je	ukupno	11	studenata	koji	su	tijekom	2014.	godine	obavili	stručnu	praksu	u	Institutu	Plavi	
svijet.	

Tijekom	2014.	odvijala	se	i	većina	aktivnosti	Male	škole	prirodoslovlja,	vanškolske	aktivnost	
za	djecu	s	područja	Grada	Malog	Lošinja.	U	sklopu	Male	škole	prirodoslovlja	djeluje	nekoliko	
skupina	djece	s	kojima	radi	edukacijski	 tim	Instituta	Plavi	svijet	kojemu	se	za	potrebe	ovog	
projekta	 kao	 vanjski	 suradnik	 pridružila	 i	 prof.	 Marinela	 Cukrov.	 U	 programu	 aktivno	
sudjeluje	 ukupno	 28	 polaznika	 u	 dobi	 od	 6-11	 godina,	 podijeljenih	 u	 dvije	 skupine.	 17	
polaznika	u	Malom	Lošinju	 i	11	u	Velom	Lošinju.	Također,	u	 sklopu	projekta	ostvarena	 je	 i	
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.		

U	sklopu	Male	škole	prirodoslovlja	organiziraju	se	redoviti	tjedni	sastanci	s	polaznicima,	ali	i		
povremene	 dodatne	 aktivnosti	 povodom	 obilježavanja	 značajnih	 datuma	 kao	 što	 su	 Dan	
voda,	Dan	morskih	kornjača,	Dan	dupina	i	dr.	te	poludnevni	i	cjelodnevni	izleti.	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.	Osim	edukacije	o	zaštiti	okoliša	od	najranije	dobi,	jedan	od	ciljeva	je	i	
promicanje	 načela	 održivog	 odnosa	 prema	 prirodi	 u	 lokalnoj	 zajednici	 i	 šire.	 Tako	 je	
primjerice,	Dan	voda,	22.	ožujka,	obilježen	prigodnom	javnom	akcijom	pod	nazivom	„Torba	s	
porukom“	 te	 izletom	na	Vransko	 jezero	na	otoku	Cresu	koje	 je	 izvor	naše	pitke	vode.	Dan	
planeta	Zemlje	obilježen	je	cjelodnevnim	izletom	u	NP	Brijuni	u	kojem	su	sudjelovali	članovi	
svih	sekcija,	osim	vrtićke.	Tijekom	izleta,	učenici	su	uz	stručno	vodstvo	edukatorice	NP	Brijuni	
sudjelovali	u	radionici	Tragovima	dinosaura.	Osim	najmlađih	sugrađana	u	projekt	nastojimo	
uključiti	 i	 njihove	 roditelje	 te	 smo	 u	 rujnu	 u	 suradnji	 s	 partnerom,	 DV	 Cvrčak,	 organizirali	
volontersku	akciju	uređenja	unutarnjeg	dvorišta	za	jasličku	skupinu.		

Sudjelovanjem	 u	 spomenutim	 aktivnostima	 korisnici	 su	 stekli	 nova	 znanja	 iz	 područja	
biologije,	 ekologije	 i	 zaštite	 okoliša	 te	 proširili	 svoj	 interes	 i	 brigu	 za	 prirodu.	 Na	 završnoj	
priredbi	 za	 roditelje,	 održanoj	 u	 Lošinjskom	 edukacijskom	 centru	 o	 moru	 30.	 svibnja,	
okupljeni	 korisnici	 i	 njihovi	 roditelji	 iskazali	 su	 svoje	 veliko	 zadovoljstvo	 ostvarenim	
programom	Male	škole	prirodoslovlja.	Po	završetku	školske	godine,	 tijekom	 ljetnih	mjeseci	
većina	korisnika	projekta	nastavila	 je	sudjelovati	u	edukacijskim	programima	 Instituta	Plavi	
svijet	te	su	se	mnogi	od	njih	uključili	u	aktivnosti	oko	obilježavanja	Svjetskog	dana	morskih	
kornjača	 te	 tradicionalnog	 Dana	 dupina.	 Važno	 je	 naglasiti	 da	 se	 program	 Male	 škole	



prirodoslovlja	odvija	pod	pokroviteljstvom	Fonda	za	zaštitu	okoliša	i	energetsku	učinkovitost	
te	Grada	Malog	Lošinja.	

Već	spomenuti,	Međunarodni	Dan	voda	obilježili	smo	projektom	„Torba	s	porukom“	koja	se	
sastojala	 od	 oslikavanja	 platnenih	 torbi	 motivima	 ekoloških	 poruka	 o	 očuvanju	 voda,	 a	
održala	 se	 21.03.	 u	 prostorima	 Gradske	 knjižnice	 i	 čitaonice	 u	 Malom	 Lošinju	 kao	 javni	
događaj	 o	 kojem	 su	 izvijestili	 lokalni	mediji.	 U	 radionici	 oslikavanja	 torbi	 sudjelovalo	 je	 25	
mališana.	Cilj	je	bio	ukazati	na	štetnost	uporabe	plastičnih	vrećica	na	okoliš,	osobito	na	more,	
te	potaknuti	građane	na	uporabu	platnenih	torbi.	Oslikane	torbe	ostale	su	izložene	u	knjižnici	
tijekom	mjesec	dana	kako	bi	ih	razgledao	što	veći	broj	posjetitelja	knjižnice.	Projekt	je	potom	
prijavljen	 na	 međunarodni	 natječaj	 „Med'olympiades“-	 mreže	 organizacija	 koje	 se	 bave	
odgojem	i	obrazovanjem	za	okoliš	diljem	Mediterana,	gdje	je	osvojio	prvu	nagradu.	Nagrada	
je	voditeljicama	Marineli	Cukrovi	 i	 Jeleni	Basta	uručena	u	 rujnu	u	Monacu	na	 svečanosti	u	
sklopu	 godišnjeg	 okupljanja	 članova	 Euro-mediteranske	 mreže	 (Reseau	 Euro-
mediterraneen).	

U	 suradnji	 s	 Ministarstvom	 znanosti,	 obrazovanja	 i	 sporta	 tijekom	 2014.	 godine	 uspješno	
smo	završili	projekt	„More	spaja“	kojim	smo	zajedno	s	udrugom	Plavi	svijet	Vis	proveli	čitav	
niz	predavanja	i	radionica	o	moru	i	morskim	stanovnicima	za	djecu	s	područja	triju	županija.	
Ukupno	 je	 u	 projekt	 bilo	 uključeno	 768	 učenika	 osnovnih	 škola	 i	 ustanova	 koje	 skrbe	 za	
obrazovanje	djece	s	posebnim	potrebama.	U	Primorsko-goranskoj	županiji	u	projekt	 je	bilo	
uključeno	 23	 skupine	 djece,	 u	 Splitsko-dalmatinskoj	 županiji	 su	 sudjelovale	 24	 skupine	
učenika	 osnovnih	 škola,	 a	 u	 Gradu	 Zagrebu	 projektom	 su	 bile	 obuhvaćene	 3	 skupine	
polaznika	 ustanova	 za	 obrazovanje	 osoba	 s	 posebnim	 potrebama	 i	 to	 Centra	 za	 odgoj	 i	
obrazovanje	Dubrava	i	Centra	za	odgoj	i	obrazovanje	Vinko	Bek.	

Prvi	ciklus	radionica	za	djecu	i	mlade	u	okviru	projekta	„More	spaja“	proveli	smo	u	ožujku	u	
Zagrebu	gdje	smo	posjetili	učenike	Centra	za	odgoj	i	obrazovanje	Dubrava	i	Centra	za	odgoj	i	
obrazovanje	„Vinko	Bek“	te	organizirali	predavanje	i	radionicu	pod	nazivom	„Priča	o	moru“	
kako	 bi	 im	 pokušali	 unijeti	 dašak	 mora	 u	 njihove	 ustanove.	 Tako	 smo	 našim	 novim	
prijateljima	predstavili	dupine,	morske	kornjače,	zvjezdače,	školjkaše,	puževe	i	ostale	morske	
stanovnike	čije	smo	modele	i	ljušture	ponijeli	sa	sobom,	kao	i	malo	mora,	pijeska,	kamenčića	
i	svega	onog	„morskog“	s	čime	se	u	Zagrebu	nemaju	prilike	susresti.	Reakcije	su	bile	izvrsne,	
a	 oduševljena	 lica	 korisnika	 su	 nas	 motivirala	 za	 nastavak	 suradnje.	 U	 slijedećem	 ciklusu	
organizirane	 su	 radionice	 za	 djecu	 s	 kvarnerskih	 i	 srednje-dalmatinskih	 otoka	 (u	 nekoliko	
slučajeva	 i	 s	 vrlo	 malih	 otoka)	 te	 u	 konačnici	 za	 pojedine	 skupine	 učenika	 sa	 riječkog	 i	
splitskog	 područja.	 Sudjelovanje	 u	 predavanjim	 i	 radionicama	 iz	 projekta	 „More	 spaja“	
pomoglo	je	učenicima	da	bolje	shvate	osnovne	prirodne	zakonitosti	funkcioniranja	morskog	
ekosustava	kao	i	utjecaj	čovjeka	na	more	i	moguće	posljedice	tog	utjecaja.	

Kako	 djeca	 iz	 ostalih	 naselja	 na	 otoku	 Lošinju	 te	 susjednih	 nastanjenih	 otočića	 ne	 bi	 bila	
izostavljena,	 u	 suradnji	 s	 OŠ	 Maria	 Martinolića	 iz	 Malog	 Lošinja,	 zahvaljujući	 sredstvima	
Ministarstva	 znanosti	 obrazovanja	 i	 sporta,	 Ministarstva	 regionalnog	 razvitka	 i	 europskih	



fondova	 te	 Grada	 Malog	 Lošinja	 proveli	 smo	 još	 jedan	 projekt	 namijenjen	 područnim	
školama	lošinjskog	arhipelaga	pod	nazivom	Živi	svijet	naših	otoka.	Tako	smo	tijekom	2014.	
godine	posjetili	područne	škole	u	Velom	Lošinju,	Nerezinama	te	na	otocima	Iloviku,	Susku	i	
Unijama	 gdje	 smo	 za	 učenike	 organizirali	 tematske	 integrirane	 dane	 učenja	 u	 prirodi	 o	
prirodi	naših	otoka	putem	predavanja,	radionica	i	terenskog	rada.		

Kako	 bi	 još	 više	 približili	 naše	 obrazovne	 programe	 za	 koje	 smo	 dobili	 navedeni	 certifikat	
MZOS-a	 širem	broju	 korisnika,	 u	 svibnju	 smo	 tiskali	 brošuru	u	 kojoj	 su	opisane	 radionice	 i	
predavanja	 koja	 smo	 osmislili	 za	 školske	 i	 vrtićke	 grupe.	 Brošure	 su	 u	 lipnju	 poslane	
osnovnim	školama	diljem	RH.	

22.	DAN	DUPINA	

Pod	pokroviteljstvom	Turističke	zajednice	Grada	Malog	Lošinja	u	utorak	1.	srpnja	2014.,	po	
22.	put,	za	sve	otočane	i	posjetitelje	otoka	Lošinja	organizirali	smo	manifestaciju	Dan	dupina.	
Već	 tradicionalno,	 programom	obilježavanja	 dominirale	 su	 aktivnosti	 za	 djecu.	U	 jutarnjim	
satima	započeli	smo	s	događanjima	ispred	Oporavilišta	za	morske	kornjače	u	Malom	Lošinju,	
na	 Sunčanoj	 uvali	 gdje	 se	 okupilo	 pedesetak	mališana	 vrtićkog	 i	 predškolskog	 uzrasta,	 a	 u	
ranim	večernjim	satima	isti	je	program	preslikan	na	trg	ispred	LMEC-a	u	Velom	Lošinju	gdje	
je	u	njemu	sudjelovao	još	veći	broj	djece.	Crtanje	po	pločniku	kredama	u	boji,	izrada	kolaža	
sa	sličicama	morskih	životinja,	slikanje	flomasterima	i	uljanim	bojama	te	oslikavanje	figurica	
morskih	 životinja	 od	 terakote.	 Likovne	 aktivnosti	 dominirale	 su	 prostorom.	 Također,	
okupljeni	 mališani	 sudjelovali	 su	 u	 nagradnim	 igrama	 od	 kojih	 je	 dakako	 najveći	 interes	
vladao	 za	 sudjelovanje	 u	 tradicionalnoj	 igri	 „Potraga	 za	 skrivenim	 blagom“.	 U	 igri	 je	 ove	
godine	 sudjelovalo	 oko	 stotinjak	 djece	 školskog	 uzrasta	 podijeljenih	 u	 7	 timova.	Morali	 su	
ispuniti	 8	 zadataka:	 bilo	 je	 tu	 natjecanja	 u	 pogađanju	 skrivenih	 morskih	 pojmova	 u	 igri	
vješala,	traženju	figurica	morskih	kornjača,	preskakanju	vijače,	prepoznavanju	vrsta	morskih	
riba,	spajanju	parova	morskih	sisavaca,	izrezivanju	sličica	dupina,	morske	kornjača	i	morskog	
psa,	 pamćenju	 pročitanih	 morskih	 pojmova	 te	 prepoznavanju	 dupina	 prema	 leđnim	
perajama.	 Nakon	 igre,	 sudionici	 su	 mogli	 uživati	 u	 radionici	 pričanja	 priča	 i	 “Pričama	 iz	
morske	pjene”	koje	je	za	njih	osmislila	udruga	Pričam	ti	priču	iz	Pule.	Istovremeno	se	u	uvali	
Rovenska	u	Velom	Lošinju,	održavala	divlja	vaterpolo	liga	„Dan	dupina“	za	sve	zainteresirane	
sudionike.	U	večernjim	satima,	nakon	svečanog	proglašenja	pobjednika	i	svečanog	uručenja	
nagrada	natjecateljima	“Potrage	za	skrivenim	blagom”,	uslijedilo	 je	predavanje	o	dupinima	
na	otvorenom	koje	je	odslušalo	stotinjak	zainteresiranih	posjetitelja	22.	Dana	dupina.	

AKVAMARINtor	u	sklopu	bazensk	

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_2014_HR_web.pdf	.		

	



				

	

	


