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Природни екосистеми и виталне услуге које они
обезбеђују изложени су притиску ширења урбаних
подручја, интензивне пољопривреде, загађења,
инвазивних врста и климатских промена.
Европска унија је посвећена заштити природе још
од усвајања Директиве о птицама у априлу 1979.
године. Она пружа обавезујући правни оквир за
све земље ЕУ, који осигурава заштиту свих врста
птица са природним стаништем на територији
Европе. Директива о стаништима усвојена је 1992.
године да би помогла у одржавању биодиверзитета – она штити преко 1000 животињских и биљних врста и преко 200 типова станишта. У складу

са овом директивом успоставља се и мрежа заштићених подручја Натура 2000 широм ЕУ.
Натура 2000 је кључни инструмент политике ЕУ о
природи и биодиверзитету који обезбеђује дугорочни опстанак највреднијих и најугроженијих
врста и типова станишта у Европи.
Остали делови правних тековина ЕУ који се односе на природу распоређени су у десет правних
аката и укључују захтеве за зоолошке вртове, мере
против инвазивних врста, регулисање трговине
дивљим врстама, дрветом и дрвним производима, итд.

Током последњих 25 година ЕУ је изградила највећу мрежу заштићених подручја на свету –
Натура 2000, која укључује преко 27,500 локација и покрива преко 18% копнене површине ЕУ и
више од 6% њене територије под морем.

Србија је држава са богатим диверзитетом екосистема и врста. До сада је у Србији откривено и
класификовано 44,220 врста и подврста. Међутим, према проценама, тај број је много већи – око 60,000.
Иако обухвата мање од 1% укупне територије Европе, Србија је дом многим европским врстама:

66%

фауне птица

43.4%
12%

44.4%

бескичмењака

бриофита (маховине,
јетрењаче и рожњаче)

копнене
фауне сисара

16.25%

водоземаца
15.46% ифауне
гмизаваца

18.6%

фауне
риба

васкуларне
флоре

Србија и Шведска за Поглавље 27

Према постојећим прописима, у Србији има 1,783
строго заштићених и 860 заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива.
Постојећа територија под заштитом обухвата
678,196 ha или 7,66% територије Србије и укључује
471 заштићено подручје, од којих је 87 од националног интереса.
Еколошка мрежа дефинисана Законом о заштити
природе, која обухвата 101 еколошки значајно
подручје и еколошке коридоре, укључујући подручја важна за птице, успостављена је ради заштите, обнављања и унапређења типова станишта
од посебног значаја и станишта дивљих врста флоре и фауне. Ова мрежа заједно са Емералд мрежом (успостављеном Бернском конвенцијом) и још
79 значајних подручја за птице које је усвојио
BirdLife Interna onal, пружа основу за одређивање
и успостављање мреже Натура 2000 у Србији.
Спровођење захтева из одредаба прописа ЕУ је у
току. Поред националних пројеката који се спроводе да би се омогућило успостављање мреже Натура 2000, предвиђено је да Србија, уз подршку ЕУ,
заврши идентификацију и успостављање подручја
Натура 2000 у две фазе:
• У периоду 2019 – 2021. планирано је идентификовање најмање 80% подручја посебне заштите
(SPA) и најмање 50% предложених локација од
значаја за заједницу (pSCI), развој информационог
система, базе података и ГИС за развој Натура
2000 и завршетак усклађивања националног законодавства са директивама ЕУ;
• Од 2022. године до приступања ЕУ – наставак
одређивања подручја SPA, комплетирање листе
потенцијалних подручја pSCI и финализација
мреже Натура 2000.

Како би се заштитила природа Србије и
обогатио биодиверзитет ЕУ, Србија предлаже ЕУ да заштити нове приоритетне
врсте и типове станишта који су кључни
у Србији и чије очување захтева увођење посебних подручја заштите.
Поред тога, слично прописима у осталим државама чланицама, ЕУ тражи
изузеће од прописа о лову, како у погледу забране лова на одређене врсте,
тако и регулисаног управљања другим
врстама.
Предлог ових географских адаптација је
израђен након интензивне дискусије са
научном заједницом и цивилним друштвом.

Сви ми зависимо од природе као
извора хране, ваздуха, воде, енергије
и сировина. Природа и биодиверзитет,
заједно са екосистемским услугама
које пружају, омогућавају живот, пружају користи по здравље и друштвени
и привредни развој. Здрави екосистеми нам, такође, могу помоћи да се
изборимо са последицама климатских
промена. Србија је одлучна да заштити и обогати биодиверзитет ЕУ кроз
јачање институционалних и техничких
капацитета, како би се испунили захтеви правних тековина ЕУ у области
заштите природе.

Република Србија
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