Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2010. до 2019.
Полазна основа Стратегије је Конвенција УН о биолошкој разноврсности , која
признаје да сваки потписник има суверена права над својим ресурсима и биодиверзитета, али се
очекује да пруже подршку за три основна циља: заштита биолошке разноврсности; одрживо
коришћење компоненти биодиверзитета и правичну расподелу добити од коришћења
генетичких ресурса. Стратегијом су дефинисани национални циљеви за спровођење
глобалних стратешких циљева биодиверзитета - Аичи циљева, усвојених на десетом
састанку држава чланица Конвенције одржаном у октобру 2010. године у Нагоји.
За спровођење Стратегије одговорно је министарство надлежно за послове заштите
животне средине. Финансијска средства потребна за остварење Стратегије нису одређена, већ
су у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије дати само потенцијални извори
финансирања.
Као директни фактори угрожавања биодиверзитета идентификовани су: пренамена
природних станишта у друге сврхе; изградња, употреба и одржавање саобраћајне
инфраструктуре; измена режима протока у водотоковима; сеча дрвећа, прекомерна испаша и
одсуство испаше; рударство; туризам и рекреација у природи; пољопривреда; незаконита и
прекомерна експлоатација дивљих врста; неадекватно одлагање отпада; таложење загађења из
ваздуха и спирање са пољопривредних површина.
Очување биодиверзитета треба да постане основа управљања природним ресурсима.
Република Србија има јединствену одговорност у очувању биодиверзитета, јер има значајан
број ендемичних биљних и животињских врста. Дефинисано је 27 стратешких циљева у 11
појединачних области биолошке разноврсности и заштите :
 Угрожена биолошка разноврсност;
 Ефикасност ситема заштићених подручја;
 Одрживо коришћење биодиверзитета, приступ и расподела добити и економско
вредновање;
 Политички, законодавни, институционални и финансијски оквири за очување
биодиверзитета;
 Интеграција очувања биодиверзитета у друге секторе;
 База знања;
 Изградња капацитета;
 Образовање, информисаност и учешће јавности;
 Међународна сарадња;
 Климатске промене;
 Спровођење стратегије.
Садржајно Стратегија се састоји из 5 делова: кратак преглед биодиверзитета Републике
Србије (специјски, екосистемски, генетички биодиверзитет и систем заштите и заштићених
подручја у Републици Србији); правни, институционални и финансијски оквир заштите
биодиверзитета; концептуални модел притисака, фактора угрожавања и њихових узрока даје
преглед утицаја на биодиверзитет Републике Србије; стратешке области, циљеви и активности
заштите биодиверзитета и акциони план са детаљима о одговорним институцијама, динамиком
извршења и потенцијалним изворима финансирања, и - прилози који пружају додатне
информације релевантне за овај документ.
Саставни део Стратегије је Акциони план за спровођење Стратегије године садржи
активности, носиоце послова и рокове извршења, као и могући извор финансијских средстава
за спровођење Стратегије. Активности су дефинисане краткорочно са периодом
имплементације од 1-3 године, средњорочно 3-5 година, дугорочно 5-7 година и континуирано.
Цео текст стратегије можете наћи овде

