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Priopćenje o apelu vodećim političarima RH za spas plemenite periske
(s prijedlogom akcijskog plana)

Znanstvenici  koji  su  se  prošli  tjedan  okupili  na  otoku  Krku  na  stručnom  skupu  o
recentnom  pomoru  plemenitih  periski  u  Jadranu  (i  u  Mediteranu)  nakon  dodatnih
konzultacija  i  ronilačkih  pregleda  donijeli  su  zaključke  i  predložili  realno  provodiv
akcijski plan za spas te vrlo vrijedne i važne vrste od izumiranja.

Kako  su  (do  sada)  za  spas  plemenite  periske  nadležne  institucije  imale  premalo
aktivnosti  i  postizale  nedovoljno  rezultata  (ponajviše  zbog  manjka  resursa,  ali  i
iskustva)  znanstvenici  su  odlučili  obratiti  se  apelom  vodećim  ljudima  Republike
Hrvatske (Predsjedniku, Predsjedniku Vlade i Predsjedniku Sabora) sa ciljem da oni
potaknu provođenje predloženog akcijskog plana uz angažiranje svih resursa kojima
Republika Hrvatska raspolaže, te da se i od Europske Unije zatraže dodatni resursi,
pošto jedino na Jadranu postoji značajan broj eventualno nezaraženih jedinki.

Jer kako je pomor proteklih mjeseci radikalno ubrzan, za spas periski preostali su ne
mjeseci, već tjedni, ako ne i dani. Prije svega potrebno je da se preostali živi primjerci
odmah stave u karantenu (kao što je već pokušano u akvariju u Puli) te da se pokuša
intezivan uzgoj mlađi iz njih.

Ukoliko  pak  svi  nadležni  državni  organi  i  dalje  ne  posvete  dovoljno  pažnje  tom
problemu i  ne  angažiraju  dovoljno  raspoloživih  resursa,  vjerojatno  ćemo moći  već
sljedeće  godine  postaviti  prvi  spomenik  još  jednoj  zauvijek  izgubljenoj  vrsti.  Jer
podsjetimo, po nedavnom izvješću WWF-a, u proteklih pola stoljeća nestale su dvije
trećine svjetske populacije životinjskih vrsta, najvećim dijelom pod utjecajem štetnih
aktivnosti čovjeka (klimatskih promjena i uništavanjem staništa).

U Krku, 20. rujna 2020. Za udrugu „Eko Kvarner“:

Vjeran Piršić, predsjednik
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