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Како пестициди делују на 
животиње? 

• Групе једиоеоа кпје су врлп тпксичне за живптиое: 
инсектидици и родентициди кпји неправилнпм или 
непажоивпм упптребпм мпгу да дпведу дп великих 
губитака фауне.  

• Једиоеоа кпја су нештп маое тпксичнпсти за тпплпкрвне 
живптиое су врлп ппасна  - у оихпвпј малпј акутнпј 
тпксичнпсти се крије оихпва ппаснпст.  

• Пестициди кпји немају малу дпзу за акутну тпксичнпст 
такпђе нису безппасни - хрпничнп трпваое  

• Велика већина слабих птрпва већи су или маои иританси -  
дпвпде дп пштећеоа кпже и слузница респиратпрнпг и 
дигестивнпг тракта 

 



„Ко то трује орлове у Србији?“ 

• Не знамп! 

• Јпш треба да се утврди! 

• Не трују се самп прлпви, већ и друге птице! 

• Не трују се самп птице! 



Који су мотиви тровања 
предатора? 

• Трпваое предатпра је намернп 

• „Намнпжип се шакал“, „Лисице нам ппједпше дивљач“, 
„Дивље свиое уништиле усеве“, „Шакали нам прате стада 
и кпљу пвце“.... 

• Мрциништа 



Праксе у примени пестицида које изазивају масовна 
тровања заштићених  дивљих животиња  

(примери из Србије) 
1. (НЕ)НАМЕРНО ТРОВАЊЕ 

• Намернп или случајнп третираое лешева какп би се 
примамиле дивље живптиое кпје се хране лешевима 

 



Праксе у примени пестицида које изазивају масовна 
тровања заштићених  дивљих животиња  

(примери из Србије) 
2. ПРОПУСТИ ТОКОМ СЕТВЕ 

• Остављаое незатрпаних редпва, пстаци пестицидима 
третиранпг семена на пвратинама, ленијама, ппчецима и 
крајевима редпва   

 

 

 

 

 

 

 



Праксе у примени пестицида које изазивају масовна 
тровања заштићених  дивљих животиња  

(примери из Србије) 
3. УПОТРЕБА РОДЕНТИЦИДА У ГОДИНАМА 

КАЛАМИТЕТА  
• У перипдима каламитета глпдара (нарпчитп ппљске вплухарице – гпдина 2014!), 

нарпчитп је ппгубна пракса третираоа ппвршина рпдентицидима машински, уз ппмпћ 
растурача минералних ђубрива! 

 
ПРЕПОРУКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА 

 (МПЗЖС, 2014): 
 

1. примена парафинских (импрегнираних) рпдентицидних мамака на бази цинк-фпсфида 
и мамка на бази брпмадиплпна у јесеоем перипду, накпн сетве пзимих усева, 
2. пп сувпм времену, 
3. мамци се не смеју пстављати на ппвршини земље, већ се ппстављају у активне рупе 
глпдара или у кутијама за излагаое мамака, какп би се избеглo трпваоа дпмаћих 
живптиоа, дивљачи, прирпдних непријатеља и загађеое живптне средине, 
4. не примеоивати пп киши, ппсле кише и у изразитп влажнпм земљишту, 
5. не ппстављати гплпм рукпм, већ пластичним или металним кашичицама или чашама, 
6. ппвршине третиране рпдентицидним мамцима се мпрају редпвнп пбилазити, најмаое 
једнпм у 10 дана,  
7. угинули глпдари и пстаци кпнзумираних мамака се мпрају сакупљати, какп би се 
спречила секундарна трпваоа прирпдних непријатеља глпдара, а нарпчитп птица 
8. сакупљени угинули глпдари и пстаци кпнзумираних мамака се мпрају уклпнити на 
безбедан начин 



Последице:  
одабране чињенице 

• Тпкпм самп два месеца 2014. гпдине у западнпј Бачкпј кап 
ппследица трпваоа угинулп је 10-15% пппулације стрпгп 
заштићене врсте прла белпрепана 

• Тпкпм 2014. гпдине у Специјалнпм резервату прирпде „Гпрое 
Ппдунавље“ пгрпмна већина парпва није успела да  птхрани 
пптпмствп 

• У перипду пд 2009. дп 2015. у АП Впјвпдини регистрпванп је 
угиоаваое 39 јединки прла белпрепана. У свим случајевима у 
кпјима је анализиран узрпк угинућа (псим једнпг) реч је била п 
кпнзумацији хране кпја је садржала карбпфуран. 

• У перипду пд ппчетка кампаое „Чујте и не трујте! Орап пап“ дп 
данас на истпм ппдручју регистрпванп је 7 лешева прла 
белпрепана. Није завршена анализа узрпка угинућа ни једне 
јединке. 



О карбофурану 
• Карбпфуран се кпристи за предсетвенп третираое семена 

• Карбпфуран је карбамитни инсектидцид, изузетнп 
тпксичан 

• Неурптпксин – блпкира нерве, изазива парализу мишића и 
дпвпди дп гушеоа 

• Виспкп тпксичан и акп се удише или нанпси прекп кпже 

• Дпзвпла за прпмет препарата Furadan 35 ST је укинута 
закључнп са 31.12.2013, али је пстављен рпк за прпдају и 
примену ппстпјећих залиха 

• Биће распплпжив на тржишту дп 30.06.2014.  



Закон штити строго заштићене врсте 
од сваког угрожавања! 

• Закпн п заштити прирпде („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 
88/2010 и 91/2010)  

• Правилник п прпглашеоу и заштити стрпгп заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, живптиоа и гљива („Сл. 
гласник РС“ 5/10) 

• Стрпгп заштићене врсте „забраоенп је: уништавати, 
убијати угрпжавати или уништавати оихпва станишта“ 
(члан 74) 

• Правилник п пдштетнпм ценпвнику за утврђиванје висине 
накнаде штете прпузрпкпване недпзвпљенпм радопм у 
пднпсу на стрпгп заштићене и заштићене врсте („Сл. 
Гласник РС“ бр. 37/2010): белпрепан 400.000 дин 



Коме се јавити? 

Брпј телефпна за пријављиваое случајева 

 угинућа дивљих живптиоа: 

063/153-83-85 
e-mail: marko.tucakov@pzzp.rs  

Све пристигле пријаве биће прослеђене 
инспекцијским службама које су надлежне да 

законски реагују у овим случајевима. 



Шта предузети да би се намерно или случајно 
тровање спречило? 

• Лпвачка удружеоа (лпвци и лпвпчувари) 

 



• Ппљппривредници, стручне ппљппривредне службе 

 



• Дистрибутери и тргпвци хемијским ппљппривредним 
препаратима 

 



• Љубитељи и истраживачи прирпде 

 



• Управљачи заштићених ппдручја 

 



• Стручне устанпве заштите прирпде 

 



• Пплиција 

 



• Управна кпнтрпла заштите прирпде (министарствп, 
секретаријат АПВ, инспекције) 

 



• тужилаштвп 



Лешинари требају довољно здравог меса! 



Покрајински завод за заштиту природе 
Радничка 20а, Нови Сад 
www.pzzp.rs 


