3. МАРТ - СВЕТСКИ ДАН ДИВЉИХ ВРСТА
Генерална скупштина Уједињених Нација је прогласила 3. март за Светски дан дивљих врста,
а обележава се у великом броју земаља од 2013. године. Иначе, 3. марта 1973. године је потписана
Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES). Циљ је да се
укаже на потребу очувања дивљих врста, на последице криволова, кријумчарења и неконтролисаног
сакупљања из природе угрожених дивљих врста, као и на уништавање станишта и неодрживог
коришћења природних ресурса. Резолуцијом
УН-а Секретаријат CITES-а
је одређен као
координатор обележавања овог посебног дана. Светски дан дивљих врста данас је постао један од
најважнијих глобалних годишњих догађаја посве ених свету дивљине.
Мото обележавања светског дана дивљих врста за 2021. годину је: „Шуме и егзистенција:
Опстанак људи и планете“, са циљем да се истакне централна улога шума, шумских врста и услуга
екосистема у одржавању егзистенције стотина милиона људи широм света, а посебно домородачких и
локалних заједница које имају историјске везе са шумским и суседним подручјима. Ово је у складу са
УН-овим циљевима одрживог развоја 1, 12, 13 и 15 и њиховим чврстим опредељењима за
ублажавање сиромаштва, осигуравање одрживе употребе ресурса и очувања земљишта.
Данас у шумским подручјима Света или поред њих живи између 200 и 350 милиона људи.
Они се ослањају на различите услуге екосистема које им шуме и шумске врсте пружају за живот и
покривају своје најосновније потребе, укључују и храну, склониште, енергију и лекове. Аутохтони
народи и локалне заједнице предњаче у симбиотичком односу између људи и шума, дивљих врста
које обитавају у шуми и услуга екосистема које пружају. Отприлике са 28% светске копнене
површине тренутно управљају аутохтони народи, укључују и неке од еколошки нетакнутих шума на
планети. Ови простори нису само централни за њихово економско и лично благостање, ве и за
њихов културни идентитет.
Шуме и дивље врсте биљака и животиња, које живе у њима се тренутно налазе у великој
опасности због негативних утицаја човека, крчења и превођења у пољопривредно земљиште,
климатских промена, и других негативних активности.
Основни задатак Завода јесте да повећа површине под заштитом природе (заштићена
подручја, подручја у поступку заштите, еколошки значајна подручја и станишта строго заштићених и
заштићених дивЉих врста) на око 17 % површине АПВ. На тај начин се обезбеђује опстанак свих
дивљих врста. Међутим, у току 2020. године у оквиру активних мера заштите и редовних послова
Завода на активностима збрињавања строго заштићених и заштићених дивЉих врста животиња,
спроведено је и евидентирано укупно 259 активности на случајевима збрињавања, измештања из
урбане средине на природна станишта, заплене врста које су заштићене CITES конвенцијом итд.
Велики број строго заштићених и заштићених дивЉих врста животиња, чак 48 је био обухваћен тим
активностима, неке од њих су: ветрушке, орлови белорепани, мишари, беле роде, сове утине,
шумске сове, ћукови, степски соко, јастреб...

