
Технолошки напредак и развој цивилизације узимају свој данак када су у питању природна 
станишта биљака и животиња. Управо је брига о најугроженијим врстама доказ да смо, осим у 
технолошком слислу, направили искорак и у смислу властите савести.

Од настанка живота на Земљи многе биљке и животиње су изумрле. Претпоставља се да су људи 
одговорни за изумирање неких врста у далекој прошлости, али главни узроци су природног 
карактера. Добро познат пример изумирања врста у природи је управо онај са диносаурусима 
који се догодио пре 65 милиона година.

Силе природе раде и даље, али активности човека изазивају најбрже и најраширеније промене 
животне средине које утичу на биљке и животиње. Многе врсте не могу да се прилагоде тим 
новонасталим биолошким условима и као никада пре прети им изумирање.

Научници тврде да је стопа изумирања данас 40 посто већа од нормалне. Треба нагласити да је 
изумирање неке врсте неповратно!

Човек угрожава биљке и животиње било да загађује тло, ваздух, воду, лови их и искоришћава, 
или уништава њихова станишта и уноси стране врсте.

Многе врсте се налазе на малим географским подручјима тако да их све промене у њиховом 
станишту могу уништити. Уклањање тропских шума, са њиховом богатом разноврсношћу врста 
изазвало је постепено повећање изумирања. Интензивни лов и хватање животиња, као и 
сакупљање биљака за комерцијалне сврхе је направило велике проблеме. 

Ловљење је разлог за смањење броја и вероватно истребљење животиња као што су: носорози, 
слонови, коале, панде, тигрови, лавови, мајмуни, морске корњаче, китови, као и различите врсте 
биљака (кактуси, орхидеје).

Неконтролисано и прекомерно коришћење дивљих врста како биљака, тако и животиња, друга је 
по реду претња за њихов опстанак у природи, одмах после уништавања станишта.



Угрожене врсте живе у 48 земаља широм света. Њихов нестанак је могуће спречити уколико се 
хитно предузму одређене мере.

Према подацима IUCN-a, у свету је описано око 1.9 милиона живих врста, а процењује се да их 
има између 5 и 30 милиона. Укупно је угрожено 15.589 врста, од којих 8321 биљака.

Заштићене врсте се последњих година масовно изловљавају, стављају у промет, узгајају у 
заточеништву.

Легална и илегална трговина дивљим врстама биљака и животиња оставља глобалне последице 
по природу, а нарочито забрињава повећано кријумчарење угрожених врста или њихових 
деривата из земаља у развоју последњих година.

Према проценама, годишња вредност илегалне трговине животињама износи између 7 и 10 
милијарди америчких долара, што овај вид кријумчарења чини изузетно уносним. Процењује се 
да међународна трговина дивљим врстама вреди на милијарде долара, и да укључује на стотине 
милиона биљних и животињских примерака годишње. 

Предмет трговине је разнолик, од примерака живих егзотичних или ретких животиња, до 
производа насталих од делова ових животиња (деривата), музичких инструмената, кожних 
предмета, лекова, сувернира, итд. 
Оваква илегална трговина довела је неке врсте до истребљења.
Сваке године око 25.000 примата, 3 милиона птица, 10 милиона кожа рептила и преко 500 
милиона тропских риба се купује или продаје широм света (ове цифре представљају статистички 
податак само за легални део трговине).

Главна подручја из којих се дивљим животињама или деловима њихових тела нелегално 
снабдева светско тржиште јесу подсахарска Африка, централна и јужна Америка, југоистична 
Азија.
Више фактора утиче на појаву илегалне трговине заштићеним врстама у овим зонама: 
распрострањеност великог броја ретких и заштићених врста у овим подручјима, слаба контрола 
граница и лоша економска ситуација.
Са друге стране, највећа потражња за примерцима ретких врста постоји у Кини, САД и ЕУ.



Уопштно говорећи, потражња за ретким биљним и животињским врстама своди се на три 
категорије: за потребе традиционалне азијске медицине (ТАМ), као комерцијални производи и 
као егзотични кућни љубимци.

У Кини постоји велика потражња за сировим састојцима од заштићених врста неопходних за 
припрему препарата ТАМ-е до те мере да су купци спремни да плате неколико хиљада долара за 
један рог носорога или за боцу вина која садржи тигрову кост.
Потражња за комерцијалним производима који представљају делове ретких (угрожених) врста 
постоји вековима; обезбеђивање тих производа одавно се третира као нелегална
 активност. 

 Међутим, и данас постоји потражња за нпр. резбареним 
кљовама слона или шатуш шаловима од ћиру антилопе, 
који достижу високе цене. Коже крокодила и крзна многих 
великих мачака се користе за производњу одеће и разних 
украсних детаља.

Исто важи и за илегалну трговину егзотичним кућним 
љубимцима. Егзотичне птице, гмизавци и примати су веома 
тражени од стране колекционара и особа које прижељкују 
јединствене кућне предмете, док су трговци дивљим 
врстама ивек спремни да им исте набаве незаконитим 
путем.
Предвиђене казне које се односе на кријумчарење 
заштићених врста су превише благе, што додатно 
стимулише ловокрадице и кријумчаре да масовно 
изловљавају ретке врсте.

Услови у којима се животиње транспорују до жељеног 
одредишта су у великој мери нехумани, и неретко се догађа 
да животиња угине у току транспорта.



CITES конвенција
Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) је међународни 
споразум између влада земаља чланица, сачињен на иницијативу IUCN 1973. године, у 
Вашингтону. Савезна Република Југославија је 2001.године ратификовала CITES Конвенцију  а 
2002. године Конвенција је ступила на снагу. Конвенција регулише промет 33 000 биљних и 
животињских врста.
Кријумчарење заштићених врста је веома развијено у Србији, која се према овом кривичном 
делу налази међу првих пет земаља у свету. Примери кријумчарења су разноврсни-од крокодила, 
змија, мајмуна, егзотичних врста птица, до лавова, слонова, нилских коња.

Лов на носороге је достигао алармантне размере. Након што 
бива устрељена због рога, животиња бива остављена, и 
најчешће умире од инфекције. Рог носорога се продаје за 
40 000 еура по килограму. Међутим, рог носорога је изграђен 
од кератина-протеина од којег су изграђени нокти, канџе, 
перје и копита, и не поседује било каква лековита својства.

Јавански носорог (Rhinoceros sondaicus annamiticus) је 
животиња чију популацију чини свега 12 јединки које 
насељавају један од паркова природе на Јави.  Поред јаванског, угроженим врстама насорога 
припадају и суматрански и црни носорог.

Поред носорога, слон је животиња која је на ивици истребљења због слоноваче која је изузетно 
скупа. Због “белог злата” годишње страда око 20 000 слонова.

Тигрови су често на мети ловокрадица, како због крзна, тако и због костију које се 
употребљавају за производњу посебних алкохолних пића. Кости тигра се продају за 900 еура по 
килограму.

Различите врсте папагаја достижу јако високе цене на црном 
тржишту, чак и до 90 000 америчких долара.Врсте које се најчешће 
изловљавају су жако папагаји, какадуи, као и многе врсте ара.

На листи угрожених, и последњих година често изловљаваних врста 
је панголин. Рожнати израштаји панголина се користе у народној 
медицини, а месо се у Кини сматра деликатесом. Килограм меса 
кошта 350 америчких долара.

Неколико врста ружиног дрвета и ебоновине су предмет илегалне трговине, чиме су шумски 
екосистеми на Мадагаскару изузетно угрожени.
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