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Резиме



• Најпре ће се описати заштићена и угрожена флора, а
затим и, фауна Србије, а већина поглавља биће
,,зачињена’’ фотографијама врста које описујемо. 
Ипак, све то није довољно за савладавање штива, па
ће се у сваком одељку правити подела ендемизма, 
односно, ,,ићи’’ ће се, што логичнијим редоследом: 
од локалних ка континенталним ендемима, и од
еволутивно нижих ка вишим јединкама биљака, тј. 
животиња, наравно, на подручју Србије. Како не
бисмо много пожурили, најпре ћемо дефинисати
ендемизам, као вид ,,загревања’’ за предстојећа
питања и њихове одговоре (јер су ендими ,,први’’
угрожени и зато уживају заштиту).



Увод



• Ендем (грч. ἔνδηµος=локални) је она јединка неке
врсте (или другог таксона), која је ограничена на део
ареала у историјском, еколошком, или физиолошком
погледу. Уколико наведемо термин супротан термину
ендемизам – космополизам, онда нам је, претходна, 
дефиниција много јаснија и конкретнија.

• Иначе, према првим проценама, сматрало се да
флора Србије има 197 ендемичних врста (Диклић, 
1987.). Данашња сазнања броје 287 ендемских
биљних јединки у ,,власништву’’ Србије (Стевановић
и сарадници, 1995.)! Што се тиче српске фауне, ту је
проценат доста нижи.



Биљни ендеми



,,Изводи из Црне књиге флоре

Србије``

Крагујевачки

слез

(Althaea

kragujevacensis)

Врањ(ан)ски

слез

(A. vranjensis)

Панчићева

удовчица



,,Изводи из Црне књиге флоре

Србије``

Моравски водени орашак (Trapa annosa) Панчићев грахор



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• Панчићева оморика (Picea omorika)
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,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• ,,Типично`` локални (стено)ендемити

Helleborus multifidus

subsp. serbicus

Paeonia officinalis

subsp. banatica



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• ,,Типично`` локални (стено)ендемити

Nepeta

rtanjensis



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``

Планински јавор Борика, јеремичак Панчићев одољен

(Acer heldreichii)  (Daphne blagayana)  (Valeriana pancicii)                               



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• ,,Наше`` рамондије (Ramonda nathaleae 

& R. serbica)
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,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• Остали балкански ендемити

Achillea serbica Aesculus hyppocastanum



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• Остали балкански ендемити

Iris reichenbachii Stachys anisochila



,,Изводи`` из ,,Црвене књиге

флоре Србије``
• Балкански (суб)ендемити

Муника

Молика



Животињски ендеми



• Chithonius pancici
• Bulgarosoma zagubicae
• B. ravanicae
• B. kucajensis



Закључак



• Закључак се састоји у томе да колико год да је тешка
ситуација везана за наше аутохтоне ендемичне састојине, 
она се поправља, и да са нестанком старих се појављују
нове ендемичне и реликтне врсте. Комотно можемо да
,,присвојимо’’ и туђе врсте, а код нас представљају
реликтне форме: ловорвишњу, зелениче (Prunus 
laurocerasus Roem.), Junglans regia L., Ginkgo biloba L., али
и не морамо, с обзиром на толики број ендемита. 
Претходно излагање смо ,,зачинили’’ фотографијама
врста у нади да ће се нека од њих ,,утиснути’’ у меморију,
и служити као сећање на наше велико, богатство врстама. 
Такође, сврха рада била је и схватање једнакости између
ретких, угрожених и заштићених врста и ендема
(реликата).
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