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Ваши предавачи и водитељи:
Предавачи:


Метеоролог и
климатолог
Верица Гбурчик



Ботаничар
Олга Васић



Зоолог
Воислав Васић

Водитељ радионице:


Биолог
Јелена Николић Антонијевић

А ко сте ви?
Наши полазници...
Има вас разних:







Доносиоци и извршиоци одлука:
управа на свим нивоима.
Јавност: новинари.
Цивилни сектор: НВО,
самостални портали, појединци.
Стручњаци: из завода и
института, са факултета, код
управљача заштићеним
природним добрима.
Студенти – будући стручњаци,
предавачи и наставници –
васпитачи.

Зашто сте заједно кад сте
разни?
Састав учесника

Управа
Новинари
НВО
Стручњаци
Предавачи и
студенти
Остали

Напомене:
Међу представницима управе и НВО
значајан је удео оних који имају
еколошко или биолошко образовање.
Многе НВО имају развијене медијске
активности на друштвеним мрежама, а
неке од тих воде новинари.

Зашто Школа за опстанак?



Зато што школа ојачава
базу знања:

А зашто ова Школа за опстанак?
Па ко ће други и ко ће боље?

У Србији «треба значајно
ојачати базу знања за
очување и одрживо
коришћење
биодиверзитета.»
(European Commission, 2006:
"Halting the loss of Biodiversity
in 2010 – and beyond.
Sustaining ecosystem services
for human well-being“).







Имамо експерте;
Имамо искуство у
обучавању;
Посвећени смо тумачењу
промена климе и очувању
биодиверзитеа.
И још нешто: имамо
грађанску дужност да
укажемо свима шта је и
како, по нашој процени,
потребно урадити.

ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ
Климатске промене ће драматично утицати на
биодиверзитет.
Не постоји систематско праћење утицаја
климатских промена на биодиверзитет.
Треба спровести националну анализу
осетљивости на климатске промене. Анализа ће
пружити информације о томе како будућа
расподела ресурса и праксе конзервационог
управљања треба да се промене у оквиру
заштићених подручја и шире.
Треба развити план за проширење заштићених
подручја.
 izvršiti procenu ranjivosti na klimatske promene za
zaštićena područja i osetljive, retke ili ugrožene
ekosisteme;
 2) utvrditi potrebe za indikatorima, informacijama i
opremi, kao i prioritete za dugoročno praćenje
uticaja klimatskih promena na biodiverzitet;
 3) uključiti indikatore za praćenje uticaja klimatskih
promena u nacionalni program za praćenje
biodiverziteta i NISB;

ШТА ДРУГИ КАЖУ?
[а шта каже Школа за
опстанак, чућете
касније]
СТРАТЕГИЈА БИОЛОШКЕ
РАЗНОВРСНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА
ПЕРИОД
ОД 2011. ДО 2018.
Министарство животне
средине и просторног
планирања (Сл. гласник РС
13/2011)

УПОЗОРЕЊА:
Климатске промене у Србији могу да доведу до:
 Фенолошких промена (у периодичним
догађајима животног циклуса биљака и
животиња, у роковима и правцима сеобе,
временима размножавања и презимљавања
итд);
 Морфолошких и физиолошких промена,
промена понашања врста;
 Губитка досад постојећих станишта и појаву
нових, какве врсте нису до сад сретале;
 Промена бројности и распрострањења врста;
 Повећања броја напасника, наметника и
изазивача болести;
 Генских промена, праћених ишчезавањем
врста које нису способне да се прилагоде
променама климе и њиховим последицама.

ШТА ДРУГИ КАЖУ (2)?
[а шта каже Школа за
опстанак, чућете
касније]

EEA Centre for Climate
Adaptation: Europe in
a changing climate
European Environmental
Agency

ОЦЕНЕ ЗА СРБИЈУ:
Велики недостатак информација о потенцијалним
последицама климатских промена на биодиверзитет и
екосистеме. Недостају:
 Подаци о утицајима и одговорима на климатске
трендове;
 Систем праћења ефеката климатских промена на
биодиверзитет;
 Разумевање природе чинилаца који утичу на
распрострањење и бројност врста и оних који
одређују отпорност и способност прилагођавања
екосистема;
 Поуздане процене могућности прилагођавања,
укључујући неопходне измене досадашњих планова
очувања и мера практичне заштите биодиверзитета;
 Анализе садашњих и будућих социо-економских
губитака и трошкова услед утицаја климатских
промена на биодиверзитет.

ШТА ДРУГИ КАЖУ
(3)?
[а шта каже Школа
за опстанак, чућете
касније]
EEA Centre for Climate
Adaptation: Europe in a
changing climate. European
Environmental Agency
Laušević, R, L. Jones-Walters
and A. Nieto (2008): Climate
change and biodiversity in
South-East Europe –
impacts and action.
Szentendre: REC, Tilburg:
ECNC

Систем заштићених подручја у ШТА ДРУГИ КАЖУ (4)?
[а шта каже Школа за
Србији стагнира (назадује?)
опстанак, чућете
касније]

број

хектара

Процена рањивости на
климатске промене:
Србија
Београд 2012.





Шумски екосистеми имају велики
значај у процесу адаптација на
климатске промене.
Популација врста које се сакупљају у
комерцијалне сврхе може бити
значајно угрожена дејством
климатских промена и развити
систем праћења стања.

ШТА ДРУГИ КАЖУ (5)?
[а шта каже Школа за
опстанак, чућете
касније]
Процена рањивости
на климатске
промене: Србија
Београд 2012.

ПРЕПОРУЧУЈE СЕ
у Србији:
 Смањивање угрожавања биодиверзитета
повећавањем заштићених подручја,
обезбеђивањем селидбених праваца,
умањивањем других негативних
антропогених утицаја итд;
 Укључивање климатских промена у
стратешке и планске документе усмерене
на заштиту угрожених врста и екосистема
и на повећавање заштићених подручја.
 Снажење научно-истраживачких
капацитета, укључујући и управљаче
заштићеним природним добрима.
 Обавештавања стручне и шире јавности о
утицајима климатских промена и
могућностима прилагођавања.

ШТА ДРУГИ КАЖУ (6)?
[а шта каже Школа за
опстанак, чућете мало
касније]
EEA Centre for Climate
Adaptation: Europe in a
changing climate. European
Environmental Agency
The Ministry of Environment and
Spatial Planning 2010: Initial
National Communication of
the Republic of Serbia under
the UN Framework. Convention
on Climate Change.

IV извештај Међувладиног панела о
климатским променама (IPCC, 2007):
1.

2.

3.
4.

5.

Ekosistemi mogu tolerisati određeni nivo klimatskih promena. Ta elastičnost ili
prirodna prilagodljivost u suštini predstavlja obim poremećaja koju određeni
ekosistem može podneti pre nego što pređe u neko drugo, nestabilno stanje.
Ekosistemi su izloženi raznim drugim antropogenim pritiscima, a klimatske
promene mogu pojačati te negativne efekte. U pojedinim regionima se može
očekivati i smanjenje određenih antropogenih pritisaka usled klimatskih
promena,
Ubrzane klimatske promene i ostali antropogeni pritisci mogu, preko pozitivnih
sprega, izazvati nove, nepoznate poremećaje u biosferi.
Razumevanje odložene reakcije u ekosistemima je još nedovoljno. U cilju smanjenja
nepouzdanosti i razvoja boljih adaptivnih reakcija neophodno je razvijati naša
naučna saznanja o prelaznim stanjima ekosistema i njihovom funkcionisanju u
promenljivim klimatskim uslovima.
Klimatske promene mogu izazvati nestanak vrsta koje su ključne za
funkcionisanje određenih ekosistema, što će ujedno i smanjiti adaptivne
mogućnosti društva koje zavisi od tih ekosistema.

NATURA 2000


Еколошка мрежа треба да
обухвати нејзначајније,
најугроженије и
најосетљивије пределе,
станишта и врсте записане у
европским директивама,
независно од садашњег
националног система
заштите.



За већину од тих
станишта и врста у
Србији може се
очекивати да ће
претрпети утицаје
промена климе.

Школа за опстанак каже:
АКО ЈЕ ТАЧНО
 да ће се клима и даље мењати и да те промене већ утичу на биодиверзитет,
односно да су већ мерљиви неки од тих утицаја;
 да ће свуда у Европи бити топлије, али не у једнакој мери и да ће се
променити и падавине, изазивајући суше у неким земљама и поплаве у
другим, или и поплаве и суше, јер ће се повећати климатска променљивост;
 да је Јужна Европа најрањивија и да већ сад те земље имају крупне проблеме
– екосистеми трпе због суше и жарких лета, а шумски пожари пустоше велике
површине;
ОНДА
 Србија и њен биодиверзитет неће бити ни поштеђени ни изузети. Можда су
“Миленијумске поплаве” 2014. упозорење и најава.
МЕЂУТИМ,
 као да Србија није тога свесна – хитан Закон о отклањању последица поплава
(Служб. гласник 75/2014) није додирнуо угроженост биодиверзитета иако има
цело поглавље “Заштита здравља људи и животне средине”.

Промене климе могу негативно да утичу на неке од
најзначајнијих заштићених природних вреднсти
Могући сценарио видљив је већ данас на примеру Специјалног
резервата природе “Стари Бегеј – Царска бара”.
Испуштање вода из рибњака Ечка у резерват, ствара “ванредне
поплаве”. Последица је “дављење” поплавних шума на целом
подручју. Пропадају врбаци – гнездилишта колонија строго
заштићених птица због којих је резерват и проглашен.

Биолошка разноврсност и јесте одговор еволуције на
непрекидне промене на Земљи, укључујући и промене
климе. Састав живог света се стално мењао прилагођавајући
се тим променама. Људска цивилизација се међутим
развила у амбијенту сасвим одређеног “сета” биљака и
животиња и њена одрживост зависи од њега.

