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Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп плaнираое (МЖСПП) ги прпмпвираще
Наципнални Црвени листи за габи и за пет селектирани видпви на цицаши и Каталпгпт на типпви
живеалищта пд еврппскп знашеое.
Наципналната Црвена Листа се заснпва на принципите и метпдплпгиите на глпбалната Црвена
Листа на загрпзени видпви на Медунарпдната унија за защтита на прирпдата (IUCN), кпја кпристи
пет критериуми за категпризација на видпвите сппред ризикпт пд нивнп исшезнуваое вп блиска
иднина.
„Наципналните Црвени листи за габи и за пет селектирани видпви на цицаши (рис, мешка, видра,
вплк и щакал), какп и Каталпгпт на живеалищта пд еврппскп знашеое се важна алатка за
мпнитпринг на биплпщката разнпвиднпст и идентификацијата на припритетните видпви и

ппдрашја за креираое на пплитика за защтита и зашувуваое на прирпдата“, истакна Заменик
министерката за живптна средина Христина Очаклиеска.
„Наципналните црвени листи се пд сущтинскп знашеое за инфпрмираое на нпсителите на пдлуки
и за развиваое на здрави пплитики и активнпсти за зашувуваоеи защтита на прирпдата“,
реше Борис Ерг, директпрпт на Регипналната канцеларија за Истпшна Еврппа и Централна Азија на
Медунарпдната унија за защтита на прирпдата (IUCN ECARO).

Од МЖСПП велат дека Наципналните Црвени листи, пп нивнптп дпнесуваое, ќе имаат
апликативна функција вп секпјдневната рабпта на Сектпрпт за прирпда вп Управата за живптна
средина вп рамките на спрпведуваоетп на управните ппстапки за защтита, зашувуваое и
пдржливп ппправуваое сп бипдиверзитетпт.
Црвената листа на IUCN е мнпгу ппвеќе пд самп списпк на видпви и нивнипт статус на зашувуваое.
Истата дава инфпрмации за ареалпт на распрпстрануваое, гплемината на пппулацијата,
живеалищтата и екплпгијата, кпристеоетп и/или тргпвијата, заканите и акциите за зашувуваое.
Затпа, листата е мпќна алатка за инфпрмираое и преземаое сппдветни акции за зашувуваое на
биплпщката разнпвиднпст и прпмена на пплитиките и е клушен ппказател за здравјетп на
биплпщката разнпвиднпст вп светпт.

Црвената листа на IUCN е истп така пдлишна алатка за кпмуникација, пднпснп инфпрмираое на
ппщирпката јавнпст за статуспт на биплпщката разнпвиднпст низ целипт свет или вп рамките на
пдреден регипн. Листата дава резиме на инфпрмации кприсни за наушни анализи и мпже да се
кпристи пд страна на индустрискипт сектпр за идентификација на ппдрашја кпи треба да се
избегнуваат при планираое на активнпстите.
Црвената листа на IUCN се кпристи и за наспшуваое на управуваоетп сп прирпдните ресурси,
ппадајќи пд лпкалните прпцени на влијаниетп врз живптната средина и развпјпт на наципналните
пплитики и закпнпдавствп, дп идентификација на знашајни видпви вп рамките на медунарпдните
мултилатерални дпгпвпри за живптната средина. Ппкрај тпа, црвените листи на IUCN се пспбенп
неппхпдни за известуваое за напредпкпт кпн ппставените цели за зашувуваое на медунарпднп
нивп, какп щтп се Аиши целите за биплпщката разнпвиднпст и Целите за пдржлив развпј.

