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1. Увод 
 
С промените във Федералния закон за защита на природата през 2002 г., създаването на 
кохерентната екологична мрежа на национално ниво беше юридически възприето в 
държавното законодателство (чл. 3)2. Гореспоменатият член съдържа ясно изложение 
на предназначението и функционалните цели на екологичната мрежа, очертава обаче 
само общо примерни насоки относно начина, по който тези цели биха могли да бъдат 
постигнати. В рамките на работна група, съставена от представители на службите за 
природозащита на различните немски провиниции и на Федералната агенция за защита 
на природата (BfN), бяха разработени критерии за определянето на територии, 
подходящи за включване в кохерентната екологична мрежа или като територии за 
развитие (Burkhart et al. 2004). За този процес беше избран един по-скоро прагматичен 
подход, според който преценката, дали териториите са подходящи за екологичната 
мрежа, се основава преди всичко на размера и качеството на местообитанията в тях и 
на тяхното разположение. Допълнителен критерий беше наличието на определени 
видове на територията (“целеви видове за кохерентната екологична мрежата”, срв. 
Ulrich et al. 2004). 
 
Цели на представения в настоящата статия проект за изследване и развитие бяха: 

‐ Определянето/идентифицирането на територии с национално значение за 
екологичната мрежа, идентифициране на райони, в които да бъдат търсени 
подходящи площи за свързване 

‐ включване на вече разработените международни допирни точки (точки за 
свързване с екологичните мрежи на съседните страни) (виж Finck et al. 2005) 

‐ идентифицирането на важни точки, в които се нарушава целостта на мрежата, и 
в които се наблюдават конфликти с надрегионално значение 

 
2. Методи 
 

2.1 Основни данни 
 

Решаващата съставна част на работата беше придобиването на възможно най-пълни 
(изчерпателни) географски и експертни данни. Някои от необходимите данни на 
национално ниво вече бяха в наличност и бяха на разположение на Федералната служба 
за защита на природата (например територии според Директивата за местообитанията 
или Директивата за птиците, цифров модел на ландшафта, CORINE и др.). С основната 

                                                 
1 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 

традиционно типове биотопи. Традиционно съществува и понятието – Biotopverbund (буквално: 
мрежа от биотопи), включенo и във Федералния закон за защита на природата. Понятието 
Biotopverbund съдържа в себе си и аспекта на кохерентността, за това в този текст то се превежда като 
„кохерентна екологична мрежа“, търсейки паралел с българския Закон за биологичното разнообразие 
и включеното в него понятие „национална екологична мрежа“. Бел.р. 

2 През 2010 г. има нови изменения във Федералния закон за защита на природата. Посоченият тук чл. 3 
се преобразува в чл. 20 и чл. 21, текстовете на които, също са преведени в рамките на проект “Немски 
опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Чл. 
20 на ФЗЗП предвижда изграждане на екологична мрежа на 10 % от площта на страната. Бел.р. 
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част от информацията обаче разполагаха единствено отделните провинции, а в отделни 
случаи – асоциации и сдружения.  
Въпреки известни ограничения (недостатъци) като актуалност, качество или 
възможност за сравнение, най-важните географски данни бяха доставени от изборното 
картиране на биотопи3, извършено в отделните провинции. Не за всички територии 
обаче съществуваха данни за цялата площ (“дупки” в данните се наблюдават при 
провинция Хесен, в отделни части на провинциите Мекленбург-Предна Померания, 
Саксония, Бранденбург, Тюрингия и др.). За да се създаде единна работна основа, 
всичките 3300 картни единици на провинциите бяха причислени към единици от 
стандартния списък на местообитанията4 на Федералната агенция за защита на 
природата (Riecken at al. 2003) и приблизително класифицирани относно 
характеристики на площта (сухи, средно влажни, влажни, водна площ) и дървесното им 
покритие (залесено, полуоткрито, открито). Общо около 1,5 милиона експертни данни и 
около 1,3 милиона геоинформационни данни бяха преструктурирани и обработени по 
този начин.  
Данни относно “Целевите видове за кохерентната екологична мрежа” – друг основен 
източник на информация – съществуваха от всички провинции. В отделни случаи от 
отделни провинции бяха предоставени цифрови данни за почти всички видове, в 
повечето случаи обаче данните трябваше да се изготвят след подробна проверка на вече 
публикувана литература (общо повече от 80 източника) и на аналогови данни, които 
бяха на разположение на съответните органи на провинциите. В крайна сметка беше 
наличен архив от 168 растерни и 148 точкови или полигонални векторни данни. 
 
2.2 Избор на територии за кохерентната екологична мрежа 
 
Потенциални площи за екологичната мрежа бяха оценени според препоръките на 
Burkhard et al. (2004), т.е. според размер, състояние на местообитанието, степен на 
фрагментиране и наличност на целеви видове. Параметрите и стойностите, използвани 
за оценката, се основаваха на данните в наличност (Таб. 1). 
 
Идентифицирането на горски площи за кохерентната екологична мрежа в провинциите 
Хамбург, Саксония, Саксония-Анхалт, Шлезвиг-Холщайн и Tюрингия се извърши на 
базата на анализ на цветни инфрачервени въздушни снимки (CIR, средата на 90те 
години); за всички други провинции бяха използвани данните от CORINЕ. Всички 
данни бяха класифицирани според трите типа гора, съдържащи се в CORINЕ-данните: 
”широколистна гора”, ”иглолистна гора” и ”смесена гора”. Върху тези основни 
геометрии (полигоните от анализа на въздушните снимки и тези от Корине) бяха 
пренесени исторически данни за разположението на горите (Glaser & Hauke 2004). За 
изчисляване на степента на фрагментиране бяха използвани, доколкото имаше в 

                                                 
3 Във Федералния закон за защита на природата, както и в тези на провинциите, се посочват типове 

биотопи, които са обект на защита, много преди Директивата за местообитанията да влезе в сила. 
Много от типовете биотопи, защитени по германското право, не са защитени според Директивата за 
местообитанията. По този начин Германия защитава специфични елементи на биологичното си 
разнообразие, които поради различни причини не са защитени на европейско ниво. В повечето 
провинции картирането на биотопи е практика от много години, като се различават два вида 
картиране: площно картиране – покриващо цялата площ на дадена територия с всички включени в нея 
типове биотопи (естествени и антропогенни); и изборно картиране – обхваща само избрани типове 
биотопи (защитени, целеви и др.). Бел.р. 

4 Първият вариант на този стандартен списък на всички типове местообитания (биотопи) в Германия е 
създаден през 1993 г. от Федералната Агенция за защита на природата. Включва всички типове 
местообитания, срещащи се в Германия под формата на 70 основни групи с до две поднива на 
класификация. Бел.р. 
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наличност, актуални данни от преброяване на транспорта, или бяха дефинирани оси на 
разсичане според други транспортни елементи от цифровия модел на ландшафта 
1:250.000 на Държавната топографско-картографска информационна система ATKIS 
(DLM 250). За оценката на видовете според Burkhardt et al. (2004) беше използван 
следният опростен метод: при липса на точни данни, доказаното наличие на 
земноводни, влечуги и безгръбначни се класифицира като размножаваща се популация, 
всички други – като размножителна единица. Точкови и площни данни за видове бяха 
директно пренесени върху основните геометрични данни. Вероятността във всяка 
основна геометрична единица от растерното картиране да има находище на определен 
вид беше изчислена въз основа на размера на териториите и радиуса на активност, 
характерен за вида.  
При избора на открити площи, за основни геометрии (полигони) бяха използвани 
обработените данни от изборното картиране на провинциите. За оценка на размера на 
площите бяха съставени комплекси, които се състоят от всички площи на един и същи 
тип местообитание, които не са отдалечени на повече от 200 м една от друга. За 
оценката беше използвана общата картирана открита площ за всеки комплекс от даден 
тип местообитание. Форма и пълнота на отделните комплекси бяха определени чрез 
природозащитното състояние на типовете открити местообитания от Приложение I на 
Директивата за местообитанията в НАТУРА 2000 зони. Степента на фрагментиране и 
наличие на видове бяха оценени по подобен начин както при екологичната мрежа в 
горите. За да се отбележи съществуването на вероятни “райони, в които да бъдат 
търсени подхощи площи за мрежата” в рамките на зони, за които няма достатъчно 
налични данни, в картите с резултатите бяха включени следните допълнителни зони: 
- за райони, за които не съществува изборно картиране на биотопи – бяха посочени 

зони според Директива за местообитанията, които се състоят предимно от открити 
местообитания, 

- всички стоящи води в рамките на зони от Натура 2000 (Директива за 
местообитанията и Директива за птиците), определящи стойността на тези зони и 
по-големи от 20 хектара, 

- всички открити местообитания с размер минимум 20 хектара, намиращи се в 
обявени защитени зони (според Директивата за местообитанията) или в бивши 
военни тренировъчни бази. 

 
На крайния етап, на основа на препоръките на Burghardt et al. (2004), като национално 
значими територии за кохерентната екологична мрежа бяха включени всички 
орнитологично важни места с най-малко 1% “Flyway-population” или при водни птици с 
най-малко 200.000 индивида от един вид. 
 
Идентифицирането на подходящи течащи води беше извършено на основа на форма и 
пълнота на комплексите местообитания и степен на фрагментиране. След това 
отделните участъци бяха оценени въз основа на тяхната големина (дължина). 
Основа за оценката беше картирането на структурните характеристики на водните тела. 
Тъй като всички типове местообитания, определени като такива по Директивата за 
местообитанията, могат да бъдат окачествени като “естествени’ или като “близки до 
естествените”, изходихме от предположението, че течащите води, принадлежащи към 
тези зони от Натура 2000, изпълняват поне частичните критерии “форма” и “пълнота на 
комплексите”. Тези участъци можеше бъдат взети като допълнителни, но относно 
техните структурни качества съществуваха ясно изразени дефицити. Поради тази 
причина за определянето на формата трябваше да се вземат под внимание 
допълнителни данни, като биологично състояние на водите и пространствена близост 
до площи от екологичната мрежа за открити или горски местообитания.  
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Целеви видове за течащите води не можеше да бъдат взети под внимание, защото от 
наличните данни не беше ясно, дали става въпрос за местни, размножаващи се 
популации. 
 
Параметри на оценка на територии с национално значение за кохерентната екологична мрежа – 
прилагане на препоръките от набор критерии I от Burkhardt et al. (2004:28) 

Открити местообитания Гори Течащи води  
Всички площи, обхванати в рамките 
на картирането на биотопи 
и  
които съдържат открити типове 
местообитания 
и  
от които най-много една трета е 
отделена от другите чрез разкъсващи 
елементи 
 
и които или 

Всички горски площи, които са 
определени като изкуствени на 
по-малко от 10 % от площта им 
по GLASER & HAUKE (2004)  
и 
от които най-много една трета е 
отделена от другите чрез 
разкъсващи елементи 
 
и които или 

Всички участъци от течащи водни тела, 
които са общо по-дълги от 5 км 
 
и които или 

Попадат в зони по 
Директивата за 
местообитанията с 
картирани водни тела 
(тип местообитание 
32..) с абсолютно 
площно участие в 
зоната по-голямо от 5 
ха 
и които или 

се намират в 
комплекси с 
обща площ 
от повече от 
1000 ха 
(най-
голямото 
разстояние 
до съседни е 
200 м) 

или се намират в 
комплекси с 
обща площ от 
повече от 200 ха 
(най-голямото 
разстояние до 
съседни е 200 м) 
 
и  
 
се намират в зона 
по Директивата 
за 
местообитанията 
с типове 
местообитания 
на откритите 
пространства 
(БПС Б) 

Заемат 
площ, по-
голяма от 5 
000 ха 

или Заемат площ 
по-голяма от 
1000 ха 
 
и 
 
които се 
характеризи
рат с 
участие на 
отделни 
площи в 
естествено 
или близко 
до 
естественото 
състояние на 
повече от 50 
%.  

Са оценени с 
клас 1, 2, 3 
или 4 в 
рамките на 
картирането 
на 
структурните 
характеристи
ки на 
водните тела, 
като 
участъците с 
оценка 4 не 
могат да 
бъдат по-
дълги от 2 
км.  

и
л
и 

Са 
карти-
рани с 
биоло-
гично  
каче-
ство 
клас I, 
I-II 
или II 

или Грани-
чат с 
площи 
от  
еколо-
гична 
мрежа 
в 
горите 
или 
откри-
тите 
про-
стран-
ства 

 
2.3 Идентифициране на райони, в които да бъдат търсени подходящи площи за 
кохерентната екологична мрежата 

 
За идентифициране на райони, в които да бъдат търсени подходящи площи за мрежата 
беше използван специален ГИС-алгоритъм, който работи основно с данни за актуални и 
потенциални площи на местообитания (за проекта бяха използвани единствено данните 
от изборното картиране на биотопите). Методът, който носи името HABITAT-NET, се 
разработва в рамките на докторска работа специално за надрегионалните нива на 
екологичната мрежа. (За повече информация виж Hänel 2006a, 2006b). 
Начинът на функциониране на HABITAT-NET се базира на приблизително дефинирани 
“типове потребности” във връзка с мрежата от местообитания, които заместват 
различни екологични групи сухоземни видове. Способността да се разпространяват 
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(обособени са класове в зависимост от разстоянието) се комбинира с обвързаност на 
вида към съответния тип местообитание (груба типизация). Най-важните данни са 
съответните (потенциални) местообитания на видовете, принадлежащи към един и същ 
“тип потребности”.  

 
Фиг. 1: Приоритетна система от функционални и свързващи райони (тъмни площи: ниски класове на 
разстояние на разпространение, светли площи: високи класове на разстояние на разпространение) 
 
Чрез този алгоритъм се генерират различни нива на “функционални” и “свързващи 
райони”, които са пространствено свързани в “приоритетна система” (виж фиг. 1). 
Свързващите райони би трябвало да се разбират като особено важни територии, които 
трябва да останат свободни от гледна точка на ползвания, които биха могли да окажат 
въздействие или като “райони за търсене на подходящи площи за кохерентната 
екологична мрежа”. За разлика от тях “функционалните райони” трябва да се разбират 
като територии на метапопулации на видове със съответната мобилност. 
 
 
В застроените територии не се обявяват свързващи площи. По-точни анализи на 
конфликтния потенциал на линейните елементи от пътната инфраструктура ще бъдат 
възможни едва в по-нататъшни изследвания.   
 
 

3. Резултати  
 
3.1 Площи за кохерентната екологична мрежа в горите  
 
За цяла Германия бяха установени 22 000 площи, подходящи за екологичната мрежа 
в горите, на общо 42 400 км2. 4 500 площи от тях имат национално/надрегионално 
значение по посочените в таблицата (стр. 4) критерии. Те обхващат 20 700 км2 от 
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площта на Федералната република. Около 20 % от площите с национално значение 
попадат в тази категория въз основа на находища на целеви видове в тях, а 
основната част въз основа на критерия за качество (площ, липса на разчлененост, 
качество на местообитанията). Съответно на голямата гъстота на горите в средно 
високите планини на Западна Германия и в Алпите, най-много от национално 
значимите площи за кохерентната екологичната мрежа в горите се намират именно 
там (виж фиг. 2). Високият брой на подходящите площи в Шварцвалд, Баварската 
гора и високите части на планината Швебише Алб е свързан значително с гъстотата 
на горите в тези планини, докато например в планините Франкеналб, Ерц и Фихтел 
бяха установени малък брой подходящи площи поради интензивното горско-
стопанско преобразуване на горите. Ако защитата на площите, попадащи в 
територии за защита на природата (ТЗП) и в национални паркове, се сметне за 
правно осигурена по смисъла на чл. 3 от Федералния закон за защита на природата, 
то така осигурени са само 2 200 ха от национално значимите гори или 0,6 % от 
площта на Федералната република. Към тях се прибавят и 6 000 ха или 1,7 %, които 
попадат в обявени пред Комисията зони по Директивата за хабитатите без друг вид 
защита.  
 
3.2 Площи за кохерентната екологична мрежа в откритите пространства 
 
С помощта на изборното картиране са установени са около 728 000 площи (12 300 
км2) от значение за кохерентната екологична мрежа в откритите пространства. 
Приблизително 80 000 площи имат национално/надрегионално значение; те 
обхващат 5 4000 км2 или 1,7 % от площта на Федералната република. Почти една 
четвърт от национално значимите площи попадат в тази категория въз основа на 
критерия качество, а останалите – поради наличието на „целеви видове за 
кохерентната екологична мрежа”. Висока гъстота на подходящи площи за мрежата, 
с около 5 % от територията на всички площи, се наблюдава в Алпите, 
северозападните пясъчни възвишения и равнинните ландшафти по крайбрежието на 
Северно море, както и по поречията на реките Елба и Одер. Планината Харц, 
хълмистите възвишения в Шлезвиг-Холстайн, средна Долна Саксония, низините на 
Елба и Мулде, както и предалписйките моренни ландшафти също се характеризират 
с около 2,5 % от подходящите площи за кохерентната екологична мрежа в 
откритите пространства (виж фиг. 2). Правово осигурени по смисъла на Федералния 
Закон за защита на природата в територии за защита на природата или в национални 
паркове са 1790 ха (0,6 ха). Други 740 ха (0,2 %) попадат извън тези защитени 
територии, но в зони по Директивата за местообитанията. 
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Фиг. 2: Площи с национално значение за кохерентната екологична мрежа. Освен резултатите от глава 3.1 
и 3.2, тук са представени и зони по Директивата за местообитанията, включващи открити местообитания 
в райони, за които липсва изборно картиране на местообитания (виж 2.2).  
Легенда: Площи с национално значение за кохерентната екологична мрежа (в ляво). В жълто: за кохерентната екологична мрежа в 
горите и откритите пространства; В сини линии: за екологичната мрежа по поречието на реките; В защриховка: за екологичната 
мрежа на мигриращите видове птици. 
Площи с потенциално значение (в дясно). В лилаво: Зони по Директивата за местообитанията на бишви военни тренировъчни бази; 
В синьо: Стоящи водоеми в зони по НАТУРА 2000.  

 
 
3.3 Площи за кохерентната екологична мрежа по поречията на реките 
 
Установените площи от значение за кохерентната екологична мрежа по поречията 
на реките обхващат 28 000 км водни течения или около 19,7 % от Федералната 
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речна мрежа. 12, 6 % от речната мрежа отговарят на критерия „добри структурни 
характеристики”. Това са предимно участъци по потоци и по-малки реки. Критерият 
„Местообитание по Директивата за хабитатите/добро биологично качество на 
водата” изпълняват 9,1 % от речната мрежа, а на критерия „Зона за 
местообитания/площи, важни за кохерентната екологична мрежа в горите или 
откритите пространства” отговарят 5 % от речната мрежа. Тези участъци се намират 
предимно по поречията на по-големите реки. В провинции с висок дял на реки в 
средно-високите планини, подходящите за кохерентната екологична мрежа речни 
участъци обхващат 35 % от речната мрежа. За разлика от тях, в провинции с висок 
дял на низинни речни участъци, само 9-16 % от речната мрежа изпълняват 
критериите за национално значими площи за кохерентната екологична мрежа (виж 
фиг. 2).  
 
3.4 Идентифициране на райони, в които да бъдат търсени подходящи площи за 
свързване 
 
В рамките на проекта за изследване и развитие са идентифицирани райони, в които 
да бъдат търсени подходящи площи за мрежата от типовете влажни, сухи и горски 
местообитания в работен мащаб 1: 200 000 (фиг. 3). Консервационно значимите 
типове местообитания на междинните месторастения (мезофилни ливади, 
храсталаци и преходи към горите) са предимно слабо представени в картиранията, 
поради което за тези „типове потребности” не можаха да бъдат идентифицирани 
райони за търсене. В последващ етап на работата тези системи бяха преработени за 
използването им в по-малки мащаби (национално и интернационално ниво, 1: 
1 000 000 и по-малки) и показаха пространства, които могат да служат като 
свързващи, с различни нива на качеството (виж фиг. 4).  

 
Фиг. 3: Райони за търсене на площи за свързване (Избрани отрязъци): ляво: на сухи (оранж) и 
влажни (тюркис) местообитания; дясно: на горски местообитания (светло зелено). 
Идентифицираните площи с национално значение за кохерентната екологична мрежа са виолетови (в 
ляво) и тъмнозелени (в дясно).  
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Фиг. 4:  Обобщена карта на териториите с градиент за качеството на екологичната мрежа. 
Наслагване на слоевете за сухи, влажни и гористи хабитати (виж малките крти в горния десен ъгъл, 
от дясно на ляво) 
 
На екипа, изпълняващ проекта за изследване и развитие, беше предоставена мрежа 
на горските местообитания, изработена в рамките на горе споменатата дисертация, 
която е създадена на основата на цялостната информация за горите от проекта 
Corine Landcover 2000. Тази мрежа бе обвързана с данни за разпространението на 
едри бозайници (дива котка, рис, вълк и елен). По този начин бе предоставена 
допълнителна карта, с чиято помощ могат да бъдат идентифицирани или 
верифицирани важни връзки, напр. между големите, съответно национално 
значимите горски райони.  
 
4. Дискусия 
 
Член 3 от Федералния Закон за защита на природата предоставя шанс за защита на 
малкото останали възможности за опазване и възстановяване на надрегионални 
кохерентни екологични мрежи. Работната група „Надрегионална кохерентна 
екологична мрежа” е разработила критерии, които да предоставят практични основи 
за вземане на решения относно развитието на ландшафтите. В тази връзка, първи 
важен резултат на проекта за изследване и развитие е установяването, че тези 
критерии са принципно приложими, тъй като съответните резултати са разбираеми 
въпреки различни ограничения (виж по-долу).  
Обобщено може да се каже, че избраните в рамките на този проект площи от 
национално значение за кохерентната екологична мрежа поставят важна основа за 
прилагането на чл. 3 от Федералния закон за защита на природата, както и за 
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изграждането на Паневропейската екологична мрежа (PEEN). Идентифицираните 
територии, в които да бъдат търсени подходящи площи, могат да бъдат много ценна 
помощ за определянето на площи за развитие, необходими за постигането на 
заложените в чл. 3 природозащитни цели. Нужен е обаче винаги и анализ на 
възможностите за оптимизиране на тези основи за вземане на решения и 
прецизиране на помощните средства за планиране. Във връзка с надрегионалната 
кохерентната екологична мрежа това означава, че резултатите трябва да бъдат 
анализирани детайлно и трябва да бъдат подобрени въз основа на повече и по-точни 
данни. От друга страна количествените изисквания към устойчива и 
функционираща екологична мрежа трябва да бъдат допълнително прецизирани и 
хармонизирани с изискванията за регулиране на нарушенията върху ландшафтите.  
 
4.1 Критика към методите 
 
При оценката на използваните методи възниква въпросът, дали предписанията на 
работната група на провинциите са били приложени с достатъчна точност. 
Определени ограничения възникват от качеството на използваните данни и от 
избраните методи.  
Следните фактори повлияха ограничаващо на резултатите във връзка с изборното 
картиране на местообитания като най-важен източник на пространствени данни, 
(срв. Hänel 2006a за по-подробна дискусия): 

‐ Различни методи на картиране в различните провинции и следователно не 
уеднаквено картиране на някои типове местообитания (напр. пасища и 
ливади); 

‐ Актуалността на данните (в някои случаи данните са по-стари от 10 години); 
‐ Липса на пълнотта в картиранията (не за всички площи има картирания). 

Също и данните за „целевите видове за екологичната мрежа” в повечето случаи 
отразяват само частично действителните области на разпространение. Освен това, в 
базата данни за много от видовете липсва информация, която да позволява сигурна 
оценка на площите; това важи в особена степен за видове на течащи води и за данни 
от растерни картирания.  
При прилагането на препоръките на работната група на провинциите двата 
критерия „Форма” и „Пълнота” се оказаха проблематични. Използването на данни 
от цяла Германия не позволи разграничаване на двата критерия един от друг, и 
поради тази причина те винаги се отчитаха заедно. Основни проблеми при оценката 
бяха:  
 

‐ Резултатите относно историческото разположение на горите не отразяват 
достатъчно добре малки по площ, но важни от природозащитна гледна точка 
разлики (напр. разлики между млад дървостой на букова гора и стари букови 
дървета); 

‐ Не всички важни от природозащитна гледна точка типове местообитания в 
Германия са отразени в типовете местообитания по Директивата за 
местообитания; 

‐ Разграничаването на различни природозащитни състояния в много от 
случаите се основаваше на груби преценки.  

Най-главният недостатък при идентифицирането на площи за екологичната мрежа 
по поречията на реки е факта, че речните течения от трета категория не са 
представени достатъчно добре в картирането на речните структури и съответно са 
застъпени много слабо в резултатите на представения тук проект.  
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Що се отнася до територии, в които да бъдат търсени подходящи площи за мрежата, 
от научна гледна точка би било желателно да се включат територии с по-голям 
потенциал за развитие. Необходимите пространствени данни (данни за абиотичните 
фактори, имащи пряко значение за формирането на местообитанията като почви, 
потенциална естествена растителност и др.) обаче не са налични за цялата 
територия на Германия. За някои групи местообитания, детайлността на данните от 
изборното картиране на местообитания не са съпоставими едни с други. Това 
обуслови невъзможността на тази основа да бъдат формирани всички предвидени 
мрежи, а от друга страна налага очакването на разлики в мрежите на отделните 
провинции (виж т. 2 – методи). 
 
4.2 Оценка на резултатите 
 
В представената тук концепция, екологичната мрежа от местообитания беше 
разгледана предимно на национално ниво. Допълване на концепцията на ниво 
провинции – особено на надрегионално и регионално ниво – е необходимо на всяка 
цена. Оценката на резултатите на национално ниво зависи непосредствено от 
използваните методи в отделните части на изследването.  
За горските местообитания и отчасти за речните течения бяха използвани 
източници, които представляват обобщения на множество отделни изследвания. 
Чрез произтичащата от това необходимост от генерализиране, ние виждаме 
резултатите за тези части на изследването като територии, в които да бъдат търсени 
подходящи местообитания за мрежата и в които, с помощта на по-точни данни да 
бъдат дефинирани площи от национално значение за кохерентната екологична 
мрежа. При откритите пространства обаче, площите представени тук представляват 
минимума от национално значими площи за кохерентната екологична мрежа. Това 
се дължи на ограничения в основните данни от картиранията на провинциите. 
Големите регионални разлики в разпределението на установените площи са от 
голямо значение за бъдещи планирания, вкл. и на такива на провинциите. Така 
например, различни провинции поемат отговорност за кохерентната екологична 
мрежа от местообитания, а частта от нея, която попада в тях, може и би трябвало 
значително да се различава от посочената в чл. 3 на Федералния закон за защита на 
природата стойност от 10 % от територията на провинцията.  
Достатъчно внимание на този въпрос може да се отдели само чрез добро обмисляне 
на бъдещите стъпки в работата по създаване на кохерентната екологична мрежа на 
ниво провинция.  
 
5. Перспективи 
 
Резултатите на този проект трябва да се доразвият на основа на по-добри и по-
пълни данни. В тази връзка и във връзка с желателното разработване на препоръки 
за внедряване на националните елементи във концепции за екологични мрежи на 
ниво проовинция, полезни биха били следните стъпки:  

‐ Оптимизиране на каталога от възможни „целеви видове за кохерентната 
екологична мрежа” и допълване с видове за надрегионалното и регионалното 
ниво; 

‐ Допълнително разработване на правилата за оценка на критериите „форма” и 
„пълнота” на териториите, както и подходящо вземане предвид на критерия 
„положение в пространството”. 
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6. Обобщение 
В рамките на проект за изследване и развитие бяха приложени пространствено 
препоръките на работна група на провинциите с Федералната служба за защита на 
природата за идентифициране на национално значими територии за кохерентната 
екологична  мрежа от местообитания по смисъла на чл. 3 от Федералния закон за 
защита на природата.  
Основните резултати на проекта са: 

‐ Определянето на площи от национално значение за кохерентната екологична 
мрежа за горите, откритите пространства и поречията на реките 

‐ Определянето на територии, в които да бъдат търсени подходящи площи за 
мрежата за влажни, сухи и горски местообитания. 

                                                                                                                                       

 

Във връзка с оценката на площите, препоръките 
на работна група относно големина, форма, 
пълнота и неразчлененост бяха максимално 
разработени и приложени. Картографски 
представените площи от национално значение за 
кохерентната екологична мрежа от 
местообитания обхващат за горите 5,8 % и за 
откритите площи1,7 % от разглежданата 
територия. За поречията на реките това са 18, 7 % 
от речната мрежа.  
 
Докато определянето на площи за мрежата в 
горите и по поречията на реките можеше да бъде 
направено за цялата територия на страната, при 
откритите пространства остават все още големи 
празнини за територии, за които няма налични 
дигитални данни. Само част от установените 
площи изпълняват още към настоящия момент 
изискванията на Федералния закон по отношение 
на правната защита на териториите.  
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