
РЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ БИЉНЕ ВРСТЕ У СРБИЈИ
У Србији постоји 215 врста биљака које су као природне реткости стављене под најстрожи степен 
заштите државе. Угрожене врсте су уносе у црвене листе и црвене књиге. Црвене листе су 
спискови биљака које су ретке, угрожене и заштићене законом. Црвене књиге садрже детаљан 
опис ретке и угрожене биљке, као и њеног станишта. Свака држава има своје црвене књиге.

Панчићева оморика је 
врста четинарског дрвета 
које расте само у западној 
Србији и Источној Босни. То 
је танко и витко дрво које 
достиже висину до 50 

метара. Ово дрво потиче из 
далеке прошлости.

Росуља је биљка 
месожтерка која се храни 

инсектима. Хвата их 
помоћу лепљивих 

листова. Расте у близини 
Власинског језера. По њој 

су становници 
Власотинца добили 
надимак Росуљци.

Српска рамонда је необична биљка коју је    ,   
пронашао српски природњак Јосиф    
Панчић За је везана ретка појава чак и.  њу     -   
када се потпуно осуши може се освежити   ,    
када се залије Ова појава је примећена  .     
сасвим случајно По хербаријуму у ком се .  ,    
биљка налазила просула се вода а ,   ,  
осушенабиљка је поново пролистала    .

Гороцвет, је вишегодишња, зељаста 

биљка из фамилије љутића која расте на 

песковитим  стаништима  и  сушним 

ливадама. Представља украс Делиблатске 

пешчаре и у Војводини је ова биљка 

заштићена од 1978. године. Осим по 

лепоти ова биљка је и драгоцена и по 

лековитости и користи се за производњу 

лекова против срчаних обољења. Управо 

због тога је знатно проређена. Лепота и 

лековитост не смеју да заварају - она је 

отровна.

Златни љиљан је 
специфичан по 
својим златним 
цветовима који на 
први поглед дају 
предиван утисак. 
Баш због те 
златне боје је 
много бран, зато 
и јесте угрожен.

Банатски божур је биљка 
п р е л е п и х ,  у п а дљ и в о 
црвених  цветова .  Због 
несавесног брања данас је 
постао реткост. Ова угржена 
врста опстаје само још у 
Делиблатској пешчари. 
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