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Problemima dupina bavi se
samo nekoliko znanstvenika
Zavod smatra mišljenje prof. dr.
U izdanju dnevnih novina Jutarnji list od Znanstveno vijeće ACCOBAMS-a, čiji su
10. prosinca 2006. godine objavljen je članovi vodeći europski i svjetski stručnjaci Gomerčića nemeritornim jer nije moguće
članak novinara Mladena Gerovca pod za dupine i kitove, također je prepoznalo izvršiti kvalitetno praćenje dupina, tj.
naslovom "Dupini u mreži lokalnih intere vrijednost područja, to ga uvrstilo kao prior uočiti njihovu zastupljenost i rezidentnost
sa". U sklopu njega objavljen je i intervju s itetno područje za zaštitu dobrih dupina u na tom području samo promatranjem iz
aviona u nekoliko navrata. Za to su
prof. dr. Hrvojem Gomerčičem s Veteri Sredozemlju.
narskog fakulteta s podnaslovom "Nema
Državni zavod za zaštitu prirode, kao potrebna sustavna istraživanja na nekom
znanstvene osnove za rezervat kod Lošinja". središnja stručna institucija za zaštitu području.
U članku smo uočili niz netočnih infor prirode u Hrvatskoj i meritorna institucija
Dupini se pojavljuju u cijelom Jadranu i
macija i neutemeljenih tvrdnji na koje vam za pitanje struke zaštite prirode, je na nije isključeno da se na nekom drugom po
skrećemo pozornost, a u želji da se doista temelju rezultata dosadašnjih istraživanja dručju pojavljuju učestalije, ali akvatorij
utvrdilo da je područje vrijedno za zaštitu i Lošinja i Cresa je najduže i najsustavnije is
objektivno informira javnost.
Podsjećamo da je dio akvatorija Lošinja shodno tome predložilo zaštitu u kategoriji traživan, pa je prema tome zasad jedino po
predloženog za zaštitu područje koje je naj posebnog rezervata u moru. Ministarstvo dručje u Jadranu koje ima osnove za
proglašenje zaštićenim.
duže i najsustavnije istraživano u
smislu populacije dobrog dupina,
Dupini se pojavljuju u cijelom
Želja nam je da u Jadranu
a u novije vrijeme i ostale morske
identificiramo sva područja
Jadranu,
ali
akvatorij
Lošinja
i
Cresa
faune i flore. Istraživanja su
značajna za hranjenje i razm
provodili nevladina udruga "Plavi je najduže i najsustavnije istraživan, pa je
nožavanje dupina i ustanovimo
svijet - institut za istraživanje i prema tome zasad jedino područje u Jadranu mrežu zaštićenih područja. To je,
zaštitu mora", Hrvatski priro
uostalom, i obveza RH kao članice
doslovni muzej i Prirodoslovni koje ima osnove za proglašenje zaštićenim
Sorazuma ACCOBAMS. Pritom
muzej u Rijeci. Pritom je potporu
prijedlog za zaštitu moramo zas
pružila i Kneževina Monako, koja predstavl kulture, tijelo državne uprave nadležno za nivati na znanstveno utemeljenim argu
ja i tajništvo Sporazuma o zaštiti kitova u zaštitu prirode, na temelju toga je donijelo mentima.
Crnom moru, Sredozemnom moru i susjed rješenje o preventivnoj zaštiti. Zavod je
1 na kraju, navod prof. dr. Gomerčića o
nom Atlantskom području - ACCOBAMS u također utvrdio da je s obzirom na vrijed tome da odgovore na zadanu temu mogu
okviru Bonnske konvencije. Ističemo kako je nost riječ o potencijalnom NATURA 2000 dati i druge institucije nije u potpunosti
Sporazum ACCOBAMS temeljni međunaro području. NATURA 2000 je ekološka mreža točan jer se problematikom dupina u
dni ugovor s ciljem očuvanja kitova i dupina Europske Unije koja obuhvaća područja Hrvatskoj bavi samo nekoliko znanstvenika.
(Cetacea) na području Sredozemlja i Crnog važna za očuvanje ugroženih vrsta i
Zbog svega gore navedenog, molimo da
mora, koji tenutno ima 20 država stranaka, starosnih tipova u tzv. povoljnom stanju ovaj dopis objavite u cijelosti.
među kojima i Republika Hrvatska. očuvanosti.
Ravnatelj Davorin Marković
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