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Табела 1. Преглед индикатора, броја активности и носиоца посла.
Индикатор

Реализовано у 2017.

Број збринутих јединки

99

Број обухваћених строго
заштићених врста

23

Носиоци посла
Сектор заштите природе, Одељење за
заштиту врста
Сектор заштите природе, Одељење за
заштиту врста

Укупан број јединки које су збринуте у Прихватилиште ЗОО Палић јесте 99 од којих је било сисара
једна јединка, птица 97 јединки и гмизаваца једна јединка. Укупно 28 јединки је враћено у
природна станишта након изласка на терен по пријави или дојави.
Збрињавањем у 2017. биле су обухваћене врсте: једна видра (Lutra lutra), 13 утина (Asio otus), 12
белих рода (Ciconia ciconia), 11 ветрушки (Falco tinnunculus), 11 црних чиопа (Apus apus), 8 мишара
(Buteo buteo), 7 лабудова грбаца (Cygnus olor), 6 кукумавки (Athene noctua), четири белорепана
(Haliaeetus albicilla), четири копца (Accipiter nisus), три шумске сове (Strix aluco), три велика
детлића (Dendrocopos major), два степска сокола (Falco cherrug), један барски петлован (Ralus
aquaticus), једна кукувија (Tyto alba), један батокљун (Coccothraustes coccothraustes), један сеоски
детлић (Dendrocopos syriacus), један ћук (Otus scops), једна еја мочварица (Circus aeruginosus),
једна вуга (Oriolus oriolus), једна сива врана (Corvus cornix), један водомар (Alcedo atthis), један
јастреб (Accipiter gentilis), један мали гњурац (Tachybaptus ruficollis), једна властелица (Himantopus
himantopus) и зидни гуштер (Podarcis muralis).
У току 2017, у оквиру редовног пословања Завода, у који спадају и активности збрињавања строго
заштићених и заштићених дивљих врста животиња, спроведено је и евидентирано укупно 147
акција-случајева збрињавања живих и преузимања мртвих јединки животиња.
С обзиром да се у односу на претходни период (пре 2016. год.) рапидно повећао број пријава и
дојава, током 2017. израђена је посебна процедура рада за обављање ових активности.
Процедуром је предвиђено вођење евиденције о збринутим јединкама, као и другим
активностима које се могу десити (сакупљање или преузимање лешева дивљих животиња на
терену, јединке одузете услед инспекцијских контрола и друго).
Евиденција се води кроз извештаје, за сваку јединку посебно, који се заводе у архиви Завода. На
основу извештаја о збринутим јединкама, израђна је база података у exel табели.
Од укупно 147 случајева на пословима збрињавања и других активности везаних за исте, 88,5 %
се односи на птице, 7,5 % се односи на гмизавце и 4 % се односи на сисаре. Укупан број јединки
које су збринуте у Прихватилиште ЗОО Палић јесте 99 од којих је: сисара једна јединка, птица 94
јединке и гмизаваца 4 јединке. Према повратним информацијама од стране запослених у

Прихватилишту, број јединки које је донео Завод, a које су угинуле за време лечења и опоравка
износи укупно 7. Из групе сисара једна јединка и из групе птица 6 јединки.
Дешавало се и да животиње угибају за време транспорта, од места преузимања јединке до
Прихватилишта. Чест узрок угинућа је претходно обилно крварење услед повреда, дехидратација,
изнемоглост, претходно поједена затрована храна. Важано је било време протекло од
пријаве/дојаве о повређеној животињи до прегледа од стране ветеринара у Прихватилишту.
Оваквих случајева угибања било је укупно 8, све код птица.
Животиња које су способне да се врате у природно станиште, без збрињавања, било је укупно 28
јединки. Када се ради о строго заштићеним врстама птица то су најчешће јединке одузете
приликом инспекцијских контрола. Ове животиње нису имале видљивих повреда и било их је 19.
Сисара, углавном слепих мишева, који улете у стамбене објекте и не могу да пронађу излаз, било
је 4 јединке. Гмизаваца, посебно змија, које улазе у дворишта кућа или помоћних објеката, било
је 5 пријављених јединки.
Број јединки које су пронађене мртве у природи износи укупно 12: сисари једна јединка, птица 9
јединки и гмизаваца 2 јединке. У току 2017. године највећи број активности на пословима
збрињавања строго заштићених и заштићених врста дивљих животиња запажен је у јуну месецу
када је било 24 случаја и у јулу месецу 22 случаја.

