SISAVCI DUPINI SE DRUŽE SA ZADARSKIM KUPAČIMA

Dolaze jer imaju dovoljno
hrane, a i nitko ih ne smeta
Godišnje stradava oko 24 dupina, a trend je u povećanju broja
stradanja tih sisavaca, što govori 0 tome da ih je sve više i da nisu jako
ugrožena životinjska vrsta u Jadranu, pojasnio je Tomislav Gomerčić
ovog ljeta sve češće se
m ože prim jetiti u blizini
zadarskih plaža. Vidjeli
smo ga na tik uz plutače
gradske plaže Kolovare, a
jata dupina prim jećena
su i blizu Gaženice, kao i
u Petrčanim a.
Dr. Tomislav Gomerčić s
Veterinarskog fakulteta u Za
grebu kazuje kako se njihov
broj ovog ljeta nije osjetno
povećao, no veći broj ovih si
savaca u Zadarskoj županiji
može značiti da u našem akvatoriju ima više hrane, ali i
da ih nitko ne smeta. Na za
darskom području, točnije u
Karinu, postoji i dupin koji
se igra s ljudima, no to su
specifični slučajevi koji nisu
česti, ističe Gomerčić. U Hr
vatskoj je prisutan još samo
jedan takav dupin i to na po
dručju ušća Neretve.
Na hrvatskom dijelu Ja 
drana sada boravi oko ti
suću ili više dupina. G o
dišnje stradavaju oko 24
životinje, a trend je u p o 
većanju broja stradanja
tih sisavaca, što govori o
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Jato dupina nedavno je uočeno pored plaže Kolovare
tom e da je dupina sve vi
še i da nisu jako ugrožena
životinjska vrsta u Jadra
nu, pojasnio je G om erčić.
Ove životinje najviše stra
davaju od zaplitanja u ri
barske m reže (u 65 posto
slučajeva) ili gutanjem n j
ezinih djelova (22 posto
slučajeva) i to duž cijele
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Tomislav Gomerčić redovito provodi obdukcije uginulih
dupina

naše obale, što također
znači da nem a dijelova
Jadrana gdje dupini ne ži
ve, ističe ovaj znanstve
nik.
- No tu govorimo samo o
vrsti dobri dupin, jer do Dru
gog svjetskog rata najčešća
wsta na našem području bio
je običan dupin, no njega u
Jadranu više nema. Ta vrsta
je ovdje izumrla, odnosno
od tada je nismo zabilježili,
pojasnio je taj znanstvenik.
Ipak, kada su u pitanju
stradavanja dobrog dupi
na,
najveća
gustoća
prim jećen a je u Istri, a
sve to m ože se vidjeti i na
interaktivnoj m api crodolphin.vef.hr,
stranice
posvećene praćenju m or
skih sisavaca u Jadran
skom moru. Putem te
stranice mogu se prijaviti
stradavanja, ali i susreti

sa živim dupinim a na Ja
dranu, pa tako ona već
sada obiluje m noštvom
podataka.
Sve to može se napraviti
i putem Crodolphin-little
aplikacije, koju su, doznajem o od Gomerčića, građa
ni dobro prihvatili. Najviše
je prijava tijekom ljeta, ka
da je na moru prisutno pu
no nautičara koji klikom na
mobitel šalju lokaciju i vri
jem e susreta sa životinjom.
Svi podaci o susretima m o
gu se na internetu vidjeti
javno, a sva istraživanja us
mjerena su na skupljanje
podataka kako bi se sprije
čilo stradavanje ovih sisa
vaca te omogućio suživot s
ljudima u njihovom priro
dnom staništvu, dakako da
jedni drugima ne smetaju,
kazao je ovaj znanstvenik.
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