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МОТИВ 2012. ГОДИНЕ 

ВРСТЕ КОЈЕ НЕСТАЈУ – ГОДИНА РИБЕ ЛИЊАК 
 
 
 Данашњи број врста на Земљи представља само 0,1% свих врста које су 
икада живеле, док је 99,9% врста ишчезло у неком од протеклих геолошких 
периода. Неке врсте ишчезле су готово „нечујно“ услед локалних промена 
услова средине или уништавања њихових станишта, док су друге нестале услед 
масовних катастрофа које су биле присутне на ширем простору. Већина 
масовних ишчезнућа била је изазвана глобалним климатским променама, које су 
биле толико интензивне да су у кратком временском периоду довеле до 
нестајања огромног броја врста и преживљавања само оних које су биле 
довољно способне да се адаптирају на нове услове спољашње средине. Такође, 
неопходно је имати у виду чињеницу да је готово на целој Земљи веома изражен 
негативан антропогени утицај који се манифестује процесима нарушавања и 
уништавања природних станишта. Човекове потребе и освајање нових предела 
довеле су до губитка не само појединачних врста, већ и до уништавања читавих 
биоценоза, односно екосистема.  

Сматра се да се оваквим утицајем човека на животну средину број 
врста које неповратно бивају изгубљене пење на фантастичних 27.000 
врста годишње, односно 74 врсте дневно. Са 100 органских врста изумрлих 
у току једног дана, стопа изумирања постаје 1.000 пута већа од процењене 
“нормалне” еволуционе стопе изумирања. Ако се изумирање настави по 
садашњој стопи, током наредних 30 година могло би да нестане 20% 
данашњих врста. С овим би, по својим размерама, могла да се пореди само 
катастрофа која се догодила пре 65 милиона година, када су са лица Земље 
нестали диносауруси. Све ово указује на велику вероватноћу нестајања 
савремених врста много пре него што ће нове бити откривене, научно обрађене 
и класификоване.  

Као подстрек очувању биодиверзитета Србије, Факултет за примењену 
екологију Футура и Удружење „Одговорност“, захваљујући подршци Центра за 
промоцију науке Републике Србије, проглашава 2012. Годином рибе ЛИЊАК, 
јединог представника рода лињака у нас и угрожене врсте све мање присутне у 
нашим водама. Лињак се сматра „доктором“ других риба, јер је његова слуз 
изузетно лековита и верује се да риба која се очеше о њега бива излечена од 
свих рибљих болести. У средњем веку сматрало се да лињакова слуз лечи од 
зубобоље, главобоље, мигрене и многих других болести. Стога овај „народни 
лекар“ заслужује да опстане у нашим водама.  
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Сагласно Кјото протоколу и приоритетима одрживог развоја Републике 

Србије у периоду до 2015. год. у областима науке и енергетике, продукција и 
коришћење биомасе је од фундаменталног значаја за обезбеђивање домаћег 
годишње обновљивог извора енергије и за очување квалитета животне средине. 
Интегрални приступ продукцији енергетских усева је  императив,  јер 
процењена доступна биомаса ни по свом квалитету ни по квантитету није 
задовољавајућа.   

Управо у овој области се отварају могућности за контролисано увођење 
нових врста „у настајању“ или оних којих до сада на нашем поднебљу није 
било. Изабрана биљна врста на основу своје толерантности и приступачности 
јесте Miscanthus giganteus – слонова трава, коме су Факултет за примењену 
екологију Футура и Удружење „Одговорност“, уз подршку Центра за промоцију 
науке Републике Србије, посветили 2012. годину.  

Година МИСКАНТУСА, трске која потиче из источне Азије, а у Европу 
је донета почетком тридесетих година XX века, биће подстрек упознавања 
младе генерације истраживача и заштитника биодиверзитета са могућностима 
њеног одрживог коришћења и добробитима по животну средину. Иако страна 
врста, мискантус није инвазиван и не представља претњу по аутохтони 
биодиверзитет Србије, а пружа велике потенцијале за производњу одрживе 
и обновљиве енергије у виду биомасе.  

Намена мискантуса је производња енергије коришћењем надземне 
биомасе и њеним сагоревањем у термоенергетским или грејним системима. 
Сагоревањем такве биомасе пружа се могућност снижавања емисија 
угљендиоксида - гаса стаклене баште, који остаје фиксиран у биљкама. 
Карактеристике сагоревања мискантуса су повољније у поређењу са сламом 
стрних жита, а сличне су карактеристикама сагоревања шумског дрвећа.   
 Мискантус или кинеска шаш поседује широку еколошку валенцу, 
могућност узгајања на земљиштима лошијег квалитета са неповољним условима 
за гајење једногодишњих пољопривредних култура. Захваљујући томе, 
мискантус не заузима драгоцене површине плодног земљишта за производњу 
хране, већ пружа могућност стварања обновљиве енергије на деградираним, 
испошћеним земљиштима, која представљају велику „рану“ у нашој животној 
средини. Мискантус је, као и лињак, „народни лекар за болести земљишта“ и 
као такав добродошао.    
 
 
 


