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Светски Дан Дивље Фауне и Флоре
3. март 2014. 

Генерална скупштина Уједињених Нација, је у Женеви (Швајцарска) 20. децембра 2013.
године на својој 68. седници, прогласила 3. март Светским Даном Дивље Фауне и Флоре,
са циљем да се прославља широм планете и да се подигне свест о значају дивљих врста
животиња и биљака из целог света.

Датум 3. март је одабран као Светски Дан Дивље Фауне и Флоре јер је на тај дан усвојена
Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре (CITES*), у
Вашингтону (САД) 1973. године.

У својој резолуцији, Генерална скупштина  је потврдила суштинску вредност дивље фауне

и флоре и њених различитих чинилаца укључујући еколошки, генетски, социјални,
економски, научни, образовни, културни, рекреациони и естетски, све до одрживог развоја
и људског благостања, и препознала важну улогу CITES-а у обезбеђивању  међународног

промета који неће угрози опстанак врста.

Генерална скупштина затражила је од Секретаријата CITES-а, да у сарадњи са
релевантним организацијама из система Уједињених Нација, олакша имплементацију

Светког Дана Дивље Фауне и Флоре.

Поздрављајући ову вест, Генерални секретар CITES-а, господин John E. Scanlon је рекао
„Светски Дан Природе је идеална прилика да се прославе многе прелепе форме дивље

флоре и фауне и да се подигне свест о многим предностима које заштита природе пружа



људима. У исто време, овај Дан нас подсећа на хитну потребу за јачом борбом против
криминала над природом, који има широки економски, еколошки и социјални утицај.“ 

„Ми позивамо све земље чланице, релевантне организације из система Уједињених Нација

као и све заинтересоване организације и појединце – од аеродрома до музеја и школа – да
се укључе у ову глобалну прославу у част природе.“, додао је Scanlon.

Секретаријат CITES-а је креирао страницу на друштвеној мрежи Facebook посвећену
Светском Дану Дивље Фауне и Флоре како би могао да подели вести и занимљиве приче
везане за Дан, страница се може пратити на следећем линку:
https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay

CITES
Са 179 држава чланица, CITES је један од најмоћнијих светских механизама за заштиту

биодиверзитета и регулацију трговине дивљим врстама флоре и фауне. На међународном

нивоу се свакодневно тргује са хиљадама врста а и људи их свакодневно користе у
исхрани, држе у кућама, користе се у медицини, за развој екотуризам, користе се у
козметици или моди.  
CITES регулише међународну трговину више од 35 000 врста биљака и животиња,
укључијући и производе од истих, осигуравајући њихов опстанак у дивљини и
обезбеђујући корист и средства за живот локалног становништва и одрживост глобалног
окружења. CITES тражи од система гаранцију да је међународна трговина дивљим врстама

одржива, легална и да се може пратити.

• CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
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