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Izvještaj o radu u 2017. 

 Od mora do knjižnice (Zadarska županija)  

o Edukacijske radionice s osnovnoškolskom djecom, Novigrad, Obrovac, Biograd, 

Silba, Sali 

o projekt u završavanju 

 Mali morski utorak  

o Edukacije u sklopu projekta Gradske knjižnice Zadar, kontinuirani edukacijski 

projekt svaki treći utorak u mjesecu 

 CleanUp Zadar2017 (Zaklada Kajo Dadić)  

o Akcija čišćenja plaže na području grada Zadra, projekt završen s manjim 

poteškoćama 

 Uspostava monitoring protokola u no-take zonama (Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost)  

o Projekt uspješno završen 

 Operation Wallacea – Mljet  

o Kontinuirani edukacijski projekt u suradnji s udrugom Deep Blue Explorers, 

trajanje 7 tjedana, oko 150 studenata prošlo edukaciju o Jadranskom 

ekosustavu te sudjelovalo u istraživanju 

o Projekt za ovu godinu uspješno završen 

 projekt SI.L.B.A.  

o U suradnji s udrugom Deep Blue Explorers, nizozemskom udrugom By The 

Ocean We Unite i mjesnim odborom Silba sudjelujemo u transformaciji otoka 

Silbe u održivi otok 

o Društvo sudjeluje u svim aktivnostima, a odgovorno je za istraživanje  morskog 

ekosustava oko otoka, uspostavu morskog zaštićenog područja Silbanski 

grebeni te utjecaj plastičnog otpada na ekosustav 

 Monitoring potopljenih i/ili djelomično potopljenih speleoobjekata na 

području Šibensko-kninske županije (JU Priroda, Šibenik)  

o Odrađen monitoring 5 speleoobjekata na području kanjona ušća Krke, otočića 

Drvenik i jezera Zmajevo oko, osim monitoringa prilikom istraživanja otkrivena 

još 2 do sad ne registrirana potopljen objekta 

o projekt uspješno završen 

 Monitoring plaže Puntamika  

o monitoring 100m plaže Puntamika svakih nekoliko tjedana, projekt započet u 

studenom 2017. 

 Sudjelovanje na MedPAN radionici  

o Na temu utjecaja otpada na obalna staništa, na poziv MedPANa, Izola Slovenija 
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Razno 

Društvo se po drugi put prijavljuje u MedPAN mrežu, mrežu zaštićenih morskih područja u 

Mediteranu kao partner. Tijekom MedPAN radionice u Izoli u studenom ove godine dobili 

smo poziv od IUCNa Mediteran (International Union for Conservation of Nature) da se 

učlanimo i u tu organizaciju. Prije dva tjedana smo dobili i službeni poziv koji još nisam 

proučio. Prijedlog je da se učlanimo ako godišnja članarina nije previsoka jer s tim 

dobivamo na važnosti prilikom prijave istraživačkih projekta. U Hrvatskoj su članovi IUCNa 

BIOM, Hrv.Biološko Društvo, Hyla, Hrv.Prirodoslovno Društvo i Min. zaštite okoliša.  
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Plan rada za 2018. godinu 
 Edukacije u sklopu projekta Gradske knjižnice Zadar, Mali morski utorak – kontinuirani 

edukacijski projekt za osnovnoškolce 

 Operation Wallacea – Mljet, lipanj-kolovoz, oko 220 studenata na edukaciji; priprema 

prostora za prihvat većeg broj studenata, održavanje edukacije 

 Cjelogodišnji monitoring plaže Puntamika u suradnji s BIUSom, najmanje 4 puta 

godišnje (siječanj, travanj, lipanj, listopad 2018.) 

 Monitoring naselja plemenite periske Pinna nobilis na području PP Telašćica (rujan 

2018.) 

 projekt Silba – krajem svibnja sa svim partnerima organiziramo info tjedan (održivi 

tjedan) o projektu Silba na otoku; tijekom jeseni nastavak istraživanja ekosustava na 

i oko otoka Silbe, priprema preseljenja projekta Operation Wallacea na Silbu 

 Sudjelovanje na MedPAN radionici na temu ribarstva (studeni 2018.) 


