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Creski kapetan duge plovidbe Dubravko Fiupas
AleksahdarĐureridićsnirrHlisu medvjedicu

Zaplivajte uz sredozemnu medvjedicu na
www.jutarnji.hr #0
jÉj

* Pogledala me i
onda zaronila Ì
1

# Je U se vratila Prije 44 godine ubijena je zadnja
medvjedica u hrvatskom dijelu Jadrana. Stručnjaci
smatraju da opet dolaze u potrazi za ribom
Profesor Hrvoje Gomerčić s Veterinarskog fa
kulteta kaže kako nema
dokaza da se sredozem
na medvjedica opet tra
jno naselila u Jadranskome moru
•LUKA BENČIĆ/EPEHA, SERGEJ
TRAJKOVIĆ
•CRES/ZAGREB

Creski kapetan duge plovidbe
Dubravko Filipas u četvrtak
ujutro poveo je prijatelja iz
Novog Sada Aleksandra Đurendića na ribe. Nisu ni sanjali
da će napraviti antologijske
snimke sredozemne medv
jedice. Krenuli su oko 5 ujutro
i nešto kasnije kod Svetog
Blaža u creskom akvatoriju
primjetili neobičnu životinju.
Izronilaje pokraj barke
- Aleksandar je nakon dugo
godina prvi put na moru i
ponio je kameru. Oko 100
metara od naše barke vidio
sam nešto, ali je brzo nestalo.
U prvi mah pomislio sam daje
dupin, ali onda sam vidio
glavu i zaključio da bi to mogla

KAKO U V E
• Ž i v e i na kopnu
Medvjedice su izvrsni plivlači i mogu dugo roniti,
ali za razliku od kitova,
jedan dio života provode
na kopnu. Na kopnu se
zadržavaju na žalovima,
u špiljama i grotama.
• Kazna za ubojstvo
Ribari su je, kao i dupine,
radi uništavanja mreža
proganjali stoljećima.
Njenom nestanku prido
nio je i gubitak staništa
zbog rastućeg turizma.
Kazna za ubijanje med
vjedice je 100.000 kuna.
•Živi do 40.
Nekada je najviše nasel
javala područje južnodalmatinskih otoka. Ta vrsta
tuljana može narasti do
350 kg težine i dužine do
3,5 m, te doživi starost i
do 40 godina.
• I m a ih 500
Procjenjuje se da ih da
nas ima približno 5 0 0 #

biti medvjedica. Bio sam
oduševljen i dok sam mu ob
jašnjavao priču o toj životinji,
izronila je pokraj naše barke.
Bio je to totalni šok. Dok je pli
vala, nisam znao kako joj pri
vući pažnju. Počeo samje zazi
vati kao mačku, okrenula se,
pogledala prema nama te po
novno zaronila - prepričava Fi
lipas. Iako priznaju da se zad
njih godina nešto neobično
počelo događati, stručnjaci
kažu kako ipak još nema do

voljno jakih dokaza daje med
vjedica opet naselila Jadran
sko more.
To su samo povremeni izleti
Četrdesetak godina se sma
tralo daje takozvani morski
čovik, morski medvid ili mors
ki fratar zauvijek nestao iz
naših voda, odnosno daje
nekada brojna populacija
izumrla zbog nedostatka
hrane, čestih uginuća u vezi sa
zaplitanjem uribarskemreže i
buke koju stvara pojačani tur
istički promet. Zna se daje
1964. ubijen zadnji primjerak
sredozemne medvjedice koji
je živio u hrvatskom dijelu
Jadrana. Međutim, prije četiri

godine su odjednom počele
stizati dojave o viđenju te živo
tinje. Profesor Hrvoje Gomerčid s Veterinarskog fakulteta,
smatra daje riječ tek o povre
menim izletima sredozemne
medvjedice, izazvanih znati
željom i potragom za ribom.
- No, istina je da se nešto
događa, jer do prije 2003. uo
pće nije bilo dojava o viđenji
ma medvjedice - kaže Gomerčić. Biologinja Jasna Antolović, osnivačica i predsjednica
Udruge grupa sredozemna
medvjedica uvjerena je kako u
Jadranu ima dvadesetak sre
dozemnih medvjedica, te da
borave u 62 špilje duž cijele
obale.«
2007.

GDJE SU

Najčešće
ih sreću oko
Istre
1-14. kolovoza2008.
akvatorij otoka Cresa
kod Svetog Blaža
2.9. veljače 2008.
Svete stijene kod Pule
3.2. siječnja 2008.
vrh Mol kod Riječke luke
4.14. listopada 2007.
Stojakod Pule
5.21. rujna 2007.
Ingrid Ugussi, profesori
ca biologije fotografirala
medvjedicu pokraj Banjola, južno od Pule
6.3. rujna 2007.
u Murterskom kanalu, u
blizini Tisnog
7.19. svibnja2007.
špilje kod Krnićke luke
blizu Pule Jil
8.4. studenoga2008.
rt Sokolić na otoku Jakljanu
9.26. listopada2006.
Sipanska luka kod
Dubrovnika
10.27. lipnja2006.
grupa turista vidjela
sredozemnu medvjedicu
u moru između otoka
Lošinja i Ilovika
U . 19. srpnja 2005.
Raški zaljev kod Labina
12.5. srpnja 2005.
Male Srkane kod Pule
13.24. travnja2005.
obala ispred Rovinja
14.24. travnja 2005.
Molat kraj Zadra
15.12. svibnja 2004.
Trstenikna Pelješcu
16.1993.
kod Dubrovnika prvo
viđenje nakon 30
godina*

