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Predsjedništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 

Obavještavamo predsjedništvo Akademije da su Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena 

istraživanja Jadrana i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode organizirali 24. listopada 2016. 

godine u Dvorani Knjižnice Hrvatske akademije Okrugli stol na temu Prirodna baština i 

turizam. 

 

Voditelji okruglog stola bili su akademik Mladen Juračić, predsjednik Znanstvenog vijeća za 

prirodoznanstvena istraživanja Jadrana i akademik Ferdo Bašić, predsjednik Znanstvenog 

vijeća za zaštitu prirode. 

Pozdravne riječi uputili su akademik Velimir Neidhardt, potpredsjednik Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti i mr. sc. Irina Zupan, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike. 

 

Uvodna izlaganja održali su dr. sc. Saša Poljanec Borić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): 

Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi i dr. sc. Hrvoje Carić (Institut za 

turizam): Perspektive zelenog razvoja turizma. Priloge za raspravu dali su prof. emeritus 

Damir Viličić (PMF): Kamenice i njihov doprinos razvoju ekskluzivnog turizma – Zaštita u 

Malostonskom zaljevu; Dr. sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. (IGH): O odgovornom 

projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva – Turističke 

zone u Dubi Stonskoj; Ana-Marija Botteri-Peruzović (Udruga za bolji Bol): Park prirode Brač i 

mr. sc. Krešimir Šakić (ravnatelj NP Krka): Uloga i rizici razvoja posjećivanja NP „Krka“. 

Predviđeno uvodno izlaganje akademika Nikole Bašića Turizam i prostor nije realizirano, no 

referat će biti objavljen u predviđenoj knjizi posvećenoj ovome okruglom stolu. 

 

Glavni zaključci Okruglog stola za koje predlažemo da se objave kao stavovi Akademije su 

kako slijedi: 

 

1. Zaštićena prirodna baština i zaštićena krajobrazna područja (više od četiristo 

zaštićenih područja koji zauzimaju gotovo 9% površine RH; 36,53% teritorija nalazi se 

unutar područja EU Natura 2000 ekološke mreže) bitni su za razvoj turizma jer 

upoznavanje prirodnih ljepota motivira više 20% turističkih dolazaka u RH. 
 

2. Istovremeno, hrvatskom prostoru danas najveću prijetnju predstavlja turistički 

razvitak. Ali ne svaki, već poglavito onaj koja se želi realizirati u suprotnosti s 

osobitostima tog prostora, onima koje ga čine drugačijim od svakog drugog prostora. 
 



3. Primjeri intervencija u/uz zaštićena područja (turistička gradnja u Malostonskom 

zaljevu, partijanerski turizam na Zlatnom ratu u Bolu na Braču, apartmanizacija i 

nekontrolirano upravljanje posjetiteljima unutar NP Plitvička jezera,  masovni kruzing 

turizam u Dubrovniku, upravno i pravno upitan projekt izgradnje golf resorta na 

Srđu, betonizacija jadranske obale...) upozoravaju na veliku opasnost urušavanja 

osnove na kojoj se turizam treba razvijati. 
 

4. Stoga za održivo upravljanje zaštićenom prirodnom baštinom i zaštićenim 

krajobrazom treba razviti institucionalni kapacitet za razvoj regulativnih mjera koje 

su utemeljene na razumijevanju ekološke, ekonomske i sociološke dimenzije 

receptivne turističke funkcije i zaštite prirodne baštine i  krajobraznih područja.  

 

 

U slučaju potrebe priložit ćemo dodatne materijale. 
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