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1. Контекст 

Измененията и допълненията на Федералния закон за защита на природата (ФЗЗП) от 

април 2002 г. съдържат на централно място предписание за създаването на 

транснационална екологична мрежа, която трябва да обхваща минимум 10 % от 

територията на страната. В този смисъл „транснационална" означава на първо място, че 

екологичната мрежа в провинциите трябва да се изгради чрез единен подход така, че да 

може да има подобно въздействие на различните места. Изискването провинциите да се 

координират помежду си за създаването на транснационална екологична мрежа трябва 

да се разбира с оглед на този аспект на качеството. Неотдавна бяха публикувани 

съответните препоръки за професионалното прилагане на чл. 3 от ФЗЗП (Burkhardt et al. 

2003, 2004). Освен това „транснационален” по смисъла на чл. 3 от ФЗЗП означава и 

реална териториална кохерентност извън границите на държавата. По-долу подробно 

ще се разгледа този пространствен аспект в национален и европейски мащаб. 

В Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 

също се изисква утвърждаването на свързана европейска мрежа от защитени зони 

(система от защитени зони „Натура 2000”). Целта е възстановяване и опазване на 

благоприятно състояние на естествените местообитания и видовете от обществен 

интерес. Тъй като това не може да се постигне само чрез системата от защитени зони 

„Натура 2000”, Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна в чл. 3 и 10 призовава страните-членки да подобрят екологичната 

кохерентност в допълнение към запазването и при необходимост създаването на 

свързващи структури в ландшафта. Тези разпоредби съвсем конкретно засягат идеята за 

екологична мрежа и трябва да бъдат реализират. Чл. 2, ал. 2, изр. 3 от ФЗЗП определя, 

че единството на мрежата „Натура 2000” трябва да се подобри чрез поддържане и 

                                                 
1 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно типове биотопи. Традиционно съществува и понятието – Biotopverbund – мрежа от биотопи, 
включенo и във Федералния закон за защита на природата. Понятието Biotopverbund в този текст се 
превежда преди всичко като „екологични мрежи“, търсейки паралел с българския Закон за биологичното 
разнообразие и включеното в него понятие „национална екологична мрежа“. Бел.р. 
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развитие на екологичната мрежа. Освен това на този фон на кохерентност на системата 

от защитени зони, важна роля при оценката на Общността на заявените зони (съгласно 

Приложение III на Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна) има и тяхната евентуална принадлежност към трансгранични 

екосистеми. 

За постигане на заложените в чл. 3 от ФЗЗП мащабни цели и поради различните 

териториални потребности на видовете и местообитанията, екологичната мрежа трябва 

да се осъществи на всички териториални нива, за да има достатъчен ефект (Burkhardt et 

al. 2003, 2004). Тези нива се разпростират от местно, през регионално и национално до 

международно ниво. На този фон трябва да се наредят и съществуващите от няколко 

години стремежи за изграждане на пан-европейска екологична мрежа /Pan European 

Ecological Network/ (PEEN) в рамките на Пан-Европейската стратегия за биологично и 

ландшафтно разнообразие /Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy/ 

(PEBLDS) на Съвета на Европа (Council of Europe 2003; Groot Bruinderink et al. 2002; 

сравни. табл. 1). 

За националното, съответно транснационалното мащабно ниво на дадена екологична 

мрежа трябва да се вземат под внимание големи до много големи комплекси от 

местообитания и популационно-екологични процеси, като генетичния обмен, 

миграциите на животни и процесите на естествено разпространение и повторно 

заселване в (интер)национален мащаб. Освен това големите международни общи оси не 

трябва да се прекъсват при националните граници. Затова националните планове за 

мрежата в граничните региони трябва да се съгласуват професионално със съседните 

държави. 

За целта и в цяла Германия трябва да се създадат подходящи основи. Те включват: 

• анализ и оценка на концепциите за екологични мрежи на съседните държави, 

• идентифициране на важните за една (интер-)национална екологична мрежа 

области на съсредоточаване на усилията и общи оси включително международни 

допирни точки както и 

• установяване на съответните контакти между съответните експерти по 

планиране на екологичната мрежа в институциите и природозащитните организации. 
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Таблица 1: Териториални нива на екологичната мрежа в Германия (от Riecken et 
al. 2004) 
Ниво Административна единица Мащаб 

Местно Общини/райони 1 : 2500-1 :10000 

Регионално Райони/области 1 :10000-1 : 50000 

Надрегионално/общонационално Провинции 1 :100000-1 : 500000 

Транснационално/национално Провинции/Федерация 1 : 500000-1 :1000000 

Европейско Провинции/ държава/ЕС/ 
Съвет на Европа 

1 : 5000000 (PEEN) 

 

2. Работен семинар „Международни допирни точки на осите на 

екологичните мрежи в Германия" 

В този контекст от 3 до 5 ноември 2004 г. в Международната академия за защита на 

природата (INA) на Федералната агенция за защита на природата (BfN) на о-в Вилм се 

проведе работен семинар на тема „Международни допирни точки на осите на 

екологичните мрежи в Германия". В мероприятието, организирано от BfN под 

ръководството на отдела „Биотопна защита и управление на биотопите”, участваха 23 

експерта по екологични мрежи от федерални провинции, съдържащи национални 

граници, както и от съседните на Германия държави. 
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Международни допирни точки за екологичната мрежа (зони на търсене) по 

германската граница (кафяви кръгове: трансгранични сърцевинни зони; зелени 

стрелки: трансгранични коридори на екологичната мрежа) 
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Таблица 2a: Кратко описание на международните допирни точки за екологичната 

мрежа по германската граница 

№ Наименование/описание 

1 Севернофризийско Ваденово море (Шлезвиг-Холщайн, Дания) 

2 Дюни и полета с дюни на о-в Зюлт (Шлезвиг-Холщайн) и Рьомьо (Дания) 

3 Тьондерска крайбрежна низина (Дания) и Рикенсбюлер Коог (Шлезвиг-Холщайн) 

(пасища, води, обрасли с тръстика местности) 

4 Севернофризийски крайбрежни низинни райони (Шлезвиг-Холщайн, Дания) (мътещи и 

мигриращи птици) 

5 Готескоог (Шлезвиг-Холщайн) и Зюдерау (Дания) 

6 Зюдерлюгум (Шлезвиг-Холщайн) с потенциален свързващ коридор към Люгумгардска 

гора (Дания) 

7 Зюдерау (Дания, Шлезвиг-Холщайн): трансгранични влажни тревни съобщества 

8 Зюдерауски коридор от Сет до Брадеруп (Дания) 

9 Ярделундско тресавище (Шлезвиг-Холщайн) и плантация Фрьослев (Дания) (гора, 

ерикоидни съобщества, тресавища; потенциален миграционен коридор за Благороден елен  

/Cervus elaphus/) 

10 Потенциална екологична мрежа от Северногерманския моренен ландшафт (Шлезвиг-

Холщайн) до региона на Бергсков (Дания) (водни потоци; потенциален миграционен 

коридор за Благороден елен /Cervus elaphus/ и видра /Lutra lutra/) 

11 Фленсбургски фиорд (Шлезвиг-Холщайн, Дания): резерват Холнис, Гелтингер Бирк 

(Шлезвиг-Холщайн); Рьонсдам, Кегнес, Бредегрунд (Дания) 

12 Фемарн Белт: Наксков, Индер фиорд, Хилекрог (Дания); Северозападен Фемарн, западен 

бряг на Вагрия (Шлезвиг-Холщайн) 

13 Крайбрежна област на Мекленбург-Предна Померания (боден /вид затворен морски залив/ 

и др.): места за почивка и презимуване за северните прелетни птици; места за почивка за 

мигриращите прилепи /Microchiroptera/ в близките до брега гори (Мекленбург-Предна 

Померания, Швеция) 

14 Щетински залив/залив на р. Одер (Мекленбург-Предна Померания, Полша): 

трансгранична влажна зона от европейско значение 

15 Потенциални миграционни коридори за животни (напр. за лос /Alces alces/ и видра /Lutra 

lutra/): 

a) влажни зони между разлома на р. Рандов (Мекленбург-Предна Померания), езерото 
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Свидви /Jezioro Swidwie/ и р. Одер (Полша) (води, тресавища, преовлаженени тревни 

съобщества, гори) 

б) горски райони между Юкермюндско поле (Мекленбург-Предна Померания) и 

Puszcza Wkrzanska (Полша) 

16 Мрежа от реки и речни долини по продължението на р. Одер (Бранденбург, Полша) и р. 

Варта (Полша); влажни зони в Еберсвалдер Урщромтал (Бранденбург) 

17 Международен парк „Долен Одер" (Бранденбург, Полша) (мрежа от реки и речни долини)

18 „Периферията на Одербрух" (Бранденбург, Полша): потенциален екологичен коридор за 

сухи местообитания 

19 Мрежа от реки по продължението на р. Найсе-Одер (Бранденбург, Саксония, Полша) до 

Храстава (Чехия); връзка р. Найсе/Илянка 

20 Мускауско поле (Саксония) със съответните горски райони в Полша (миграционен 

коридор за лос /Alces alces/ и вълк /Canis lupus/) 

21 Лужишки езера, Найсе (Саксония, Полша) 

22 Саксонско-Бохемска Швейцария (Саксония, Чехия) 

23 Потенциален екологичен коридор от планината Елбзандщайн до масива Цитау (Саксония) 

и до Либерец (Чехия) 

24 Мрежа от реки и заливни тераси по продължението на р. Елба/Лабе (Саксония, Чехия) 

25 Мрежа от планински местообитания в Източните рудни планини (Саксония, Чехия) 

(планински ливади, планински гори, тресавищни гори) 

26 Мрежа от планински местообитания в Западните рудни планини (Саксония, Чехия) 

(планински ливади, планински гори, тресавища, тресавищни гори; местообитание на 

глухар /Tetrao urogallus/) 

27  Мрежа от реки и гори по продължението на р. Мулде край Фрайберг и Фльоха (Саксония, 

Чехия) (местообитание на тетрев /Lyrurus tetrix/) 

28 Мрежа от предпланински и планински местообитания в Лужишките планини (Саксония, 

Чехия) 

29 Мрежа от предпланински и планински местообитания във Фогтланд (Саксония, Чехия) 

30 Мрежа от речни местообитания и заливни тераси по продължението на р. Егер и Вондреб 

(Бавария, Чехия) 

31 Пфраймдтал: екологична мрежа в областта Диана (Чехия) в Шьонзеер Ланд (Бавария) 

(тресавища, потоци, планински ливади) 

32 Коридор на екологичната мрежа от Церхов (Чехия) до Задната Оберпфелцер гора 
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(Бавария) (гори, малки реки) 

33 Низини на Хамб /Chamb/ и Реген (Бавария, Чехия) (мрежа от реки и заливни тераси) 

34 Баварска гора (Бавария) и Сумава (Чехия): горски национални паркове от двете страни на 

границата 

35 Мрежа от горски местообитания в Западнобохемския горски район (Бавария, Чехия) 

36 Потенциална екологична мрежа от Валдфиртел (Австрия) до Илц (Бавария) (реки, езера, 

тресавища) 

37 Мрежа от реки и речни долини по Дунав (Бавария, Австрия) 

38 Потенциална мрежа от сухи местообитания в долината на р. Ин (Австрия, в Бавария район 

в процес на развитие) 

39 Мрежа от реки по продължението на Залцах и Заалах (Бавария, Австрия) 

40 Мочурища в района на Вагингер Зее (Пехшнайтско плато, Суртал) (Бавария, Австрия) 

41 Планински местообитания на Берхтесгаденски, Химгауски и Залцбургски Алпи (Бавария, 

Австрия) 

42 Планински местообитания на планините Карвендел, Мангфал и Ветерщайн (Бавария, 

Австрия) 

43 Мрежа от заливни тераси по продължението на р. Изар (речни местообитания и сухи 

хабитати) (Бавария, Австрия) 

44 Планински местообитания в планината Амер (Бавария, Австрия) 

45 Мрежа от реки и заливни тераси по продължението на р. Лех (Бавария, Австрия) (речни 

местообитания и сухи хабитати) 

46 Планински местообитания в Алгойските Алпи и Аделберг (Бавария, Австрия) 

47 Мрежа от планински ливади в района на Брегенцервалд, Горна Швабия, Западен Алгой 

(Бавария, Австрия) (тресавища, планински гори) 

48 Боденско езеро, Унтерзее: трансгранична влажна зона от европейско значение (Баден-

Вюртемберг, Австрия, Швейцария) 

49 Боданрюк (Баден-Вюртемберг): потенциален коридор на екологичната мрежа в 

Швейцария 

50 Горен Рейн: успореден на границата речен коридор (Баден-Вюртемберг, Швейцария) 

51 Потенциална мрежа от сухи местообитания в района на Швабска Юра, Хойберге, Вутах, 

Ранден (Хегау) (Баден-Вюртемберг, Швейцария) във връзка с № 52 

52 Потенциална мрежа от сухи местообитания и трансграничен традиционен културен 

ландшафт в района на Ранден, Клетгау, Рафцер Фелд (Баден-Вюртемберг, Швейцария) 
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53 Ааре, язовир „Ааре” (Швейцария), Горен Рейн: близки до границата влажни зони от 

европейско значение (мътещи и мигриращи птици) 

54 Потенциален коридор на екологичната мрежа между Ааргауска Юра (Швейцария), 

Шварцвалд и Швабска Юра (Баден-Вюртемберг) в района между Мург и Алб 

55 Успоредна на границата екологична мрежа по продължението на Горен Рейн със 

съседните влажни зони, гори по поречието и сухи местообитания напр. на тераси (напр. 

Ищайнер Клотц, Таубергисен, низината на Шутер и Елц [Баден-Вюртемберг], Малък 

Камарг, III [Франция]) 

56 Потенциална успорена на границата мрежа от сухи местообитания по продължение на 

предпланината на Шварцвалд и основата на наносния конус на притоците на Рейн (Баден-

Вюртемберг) 

57 Потенциална успоредна на границата мрежа от сухи местообитания по продължение на 

предпланината на Вогезите и основата на наносния конус на притоците на Рейн (Франция)

 

Таблица 2 б: Кратко описание на международните допирни точки за екологичната 

мрежа по германската граница 

№ Наименование/описание 

58 Възможен коридор за миграция на дива котка /Felis silvestris/ между Вогези и Шварцвалд 

(северно от Селестат през Фризенхайм (Франция), Таубергисен и низината на Елц (Баден-

Вюртемберг) 

59 Близък до границата горски район „Форе де Агено " (Франция) и чакълести тераси с 

влажни и сухи местообитания 

60 Потенциален коридор на екологичната мрежа между Вогези и Форе де Агено (Франция) 

(евент. до Шварцвалд, Баден-Вюртемберг) 

61 Мрежа от горски и водни местообитания в района на Бинвалд (Райнланд-Пфалц) и по 

продължението на р. Лаутер между Висембург и Лаутербург (Франция) 

62 Потенциален коридор на екологичната мрежа между Форе де Агено (Франция) и Бинвалд 

(Райнланд-Пфалц) западно от магистрала D 300 

63 Потенциална мрежа от сухи местообитания по продължението на Хаардтранд (Райнланд-

Пфалц) до предпланините на Северни Вогези (Франция) 

64 Трансграничен биосферен резерват Пфелцервалд (Райнланд-Пфалц) – Вож дю Нор 

(Франция) (трансгранично местообитание за дива котка /Felis silvestris/ и рис /Lynx lynx/) 

65 Вестрих (Райнланд-Пфалц): трансграничен (Франция), екстензивно използван 
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традиционен културен ландшафт във връзка с № 66 

66 Блисгау (Саарланд, Франция): потенциална мрежа на полусухи ливади върху черупков 

варовик във връзка с № 65 

67 Варндт (Саарланд): трансграничен горски район (Франция) (досега защитен само от 

германска страна) 

68 Долината на Нийл и Саар: потенциална мрежа на реки и сухи местообитания (Саарланд, 

Франция) 

69 Долината на Мозел: потенциална мрежа от сухи местообитания (Райнланд-Пфалц, 

Саарланд, Люксембург, Франция) 

70 Системата на р. Зауер със странични долини (Райнланд-Пфалц, Люксембург): 

трансгранична екологична мрежа от речни и сухи местообитания; потенциални 

миграционни коридори за видри /Lutrinae/, дива котка /Felis silvestris/, рис /Lynx lynx/ и 

благороден елен /Cervus elaphus/ 

71 Висок Вен/ От Фан (Белгия), национален парк Айфел (Северен Рейн-Вестфалия): обширни 

защитени територии от двете страни на границата (трансгранично местообитание за рис 

Lynx lynx/, дива котка /Felis silvestris/ и благороден елен /Cervus elaphus/) 

72 Възможен коридор на екологичната мрежа от Брунсумско поле (Холандия) до Висок Вен/ 

От Фан (Белгия) 

73 Трансгранично Теверенско поле (Северен Рейн-Вестфалия), Брунсумско поле (Холандия) 

74 Системата на р. Рур: мрежа от речни местообитания до р. Маас (Северен Рейн-Вестфалия, 

Холандия) 

75 Швалмтал (Холандия) – Елмптер Швалмбрух, Швалм и Швалмауе – Брахтер Валд 

(Северен Рейн-Вестфалия): трансгранична мрежа от влажни местообитания  

76 Мрежа от горски и сухи местообитания в района на националния парк Мейнвег 

(Холандия), гора Майнвег с Рицродска дюна (Северен Рейн-Вестфалия) 

77 Низини на Нийрс и Флойт (Северен Рейн-Вестфалия, Холандия) (мрежа от реки и речни 

долини) 

78 Ерикоидни съобщества и гори на платото на Маас от Генеп (Холандия евент. с връзка с 

Райхсвалд, Северен Рейн-Вестфалия) през национален парк Маасдойнен (Холандия) до 

Арсен-Велден / Де Кроселт (Холандия) до Херонгско поле – Крикенбекерски езера 

(Северен Рейн-Вестфалия) – еридоидни съобщества и гори при Брюген-Брахт  (Северен 

Рейн-Вестфалия) през Швалм-Нете-Гренцвалд (Северен Рейн-Вестфалия) до национален 

парк Мейнвег (Холандия) 
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79 Дюфел: трансгранична зона за почиване на патици (Северен Рейн-Вестфалия, Холандия) 

80 Възможен коридор за благороден елен /Cervus elaphus/ от Милингер Ваард през дигата в 

Кетелвалд (Холандия) (Дуивелберг-Райхсвалд, Северен Рейн-Вестфалия) с връзка от 

Милингер Ваард към Велюве през Панерденшер Канал, Ейсел (Холандия) 

81 Мрежа от реки и речни долини по продължението на Долен Рейн (Северен Рейн-

Вестфалия, Холандия) 

82 Възможен коридор от екологичната мрежа (и за Благороден елен /Cervus elaphus/) от 

Велюве (Хавикерпоорт) през Ауде Ейсел, Берхер Бос (Холандия) до Елтен (после през 

Салморт в Райхсвалд, Северен Рейн-Вестфалия) 

83 Възможен коридор за миграция за Благороден елен /Cervus elaphus/ между Велюве, 

Коренбюрхер Веен (Холандия) и Хое Марк-Демервалд (Северен Рейн-Вестфалия) 

84 Възможен коридор от екологичната мрежа (и за Благороден елен /Cervus elaphus/) между 

горските райони в Ахаус/Фреден (Северен Рейн-Вестфалия), през тресавищните райони на 

блатото Амеайоер Фен (Северен Рейн-Вестфалия), Хааксберхервеен и Вите Веен 

(Холандия) до Саландсе Хьовелрюх (Холандия) 

85 Трансграничен тресавищен район Амеайоер Фен (Северен Рейн-Вестфалия), 

Хааксберхервеен и Вите Веен (Холандия) 

86 Трансграничен тресавищен район Аамсфеен (Холандия) , Хюндфелдско тресавище, Епър-

Грезър Фен(Северен Рейн-Вестфалия) 

87 Потенциална горска екологична мрежа от Харденберхер Валд (Холандия) през 

Итербекерско поле (Долна Саксония), Спрингендал (Холандия) до горските райони по 

продължението на Динкел (Холандия) и до Бентхаймска Гора (Долна Саксония) 

(възможен миграционен коридор за видра /Lutra lutra/) 

88 Потенциален миграционен коридор за видра /Lutra lutra/ по продължението на Вехте 

(Долна Саксония, Холандия) 

89 Трансграничен район на възстановяване на тресавище Вархервеен (Холандия), Далум-

Витмаршер тресавище и Георгсдорфско тресавище (Долна Саксония) 

90 Трансграничен традиционен културен ландшафт западно от Емс при Папенбург, 

Райдерланд (Долна Саксония, Холандия) 

91 Трансгранични влажни зони на Доларт (Долна Саксония, Холандия) 

92 Нидерландско и Долносаксонско Ваденово море (Долна Саксония, Холандия) 

93 Дюни и полета с дюни на Западните и Източни фризийски острови (Долна Саксония, 

Холандия) 
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94 Германски залив като част от Източноатлантическия път на миграция на птиците 

(Холандия, Долна Саксония, Хамбург, Шлезвиг-Холщайн, Дания) 

 

Конкретната цел на работния семинар беше идентифициране на професионално ниво на 

трансграничните сърцевинни зони на екологичните мрежи и обширни общи оси на 

разпространение в национален/международен мащаб, за чието опазване Германия носи 

специална национална/международна отговорност. Чрез този международен обмен на 

опит и информация трябваше да се определят възможните допирни точки на осите на 

екологичните мрежи към съседните държави и да се направи първоначална оценка по 

отношение на тяхното значение и функционалност. 

Планиранията за екологичната мрежа на държавните институции или на националните 

природозащитни организации са вече факт в някои съседни държави, съответно 

региони на Германия (напр. в Холандия [Minister for Agriculture, Nature Management and 

Fisheries 2000; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2004], Швейцария 

[Berthoud et al. 2004], Чешката република [Territorial System of Ecological Stability, 

TSES], Полша [Foundation IUCN Poland 1995] и Дания [Danmarks Natureredningsforening 

2004]). В рамките на работния семинар бяха представени съответните планове от 

Чехия, Швейцария, Елзас и Холандия, както и от няколко германски провинции. Въз 

основа на съществуващите планове за екологичната мрежа и досегашните обявявания 

на зони на федералните провинции и съседните държави за мрежата „Натура 2000”, в 

хода на семинара бяха идентифицирани 94 района за търсене на трансгранични 

сърцевинни зони, съответно допирни точки на трансгранични оси на екологичните 

мрежи. Това се извърши в четири регионални работни групи. Идентифицираните 

територии (табл. 2) бяха обозначени с оглед на техния особен характер като 

трансгранични сърцевинни зони, съответно свързващи коридори, и бяха нанесени на 

карта (фигура, стр. 4). 

Участниците стигнаха до извода, че идентифицирането на трансграничните елементи 

на екологичната мрежа по германската външна граница представлява важна стъпка за 

утвърждаването на системите от екологични мрежи от двете страни на границите и 

може да се превърне в градивен елемент за утвърждаване на европейска система от 

екологични мрежи. С тази цел идентифицираните в рамките на работния семинар 

райони на търсене бяха предоставени на компетентните природозащитни организации 

във федералните провинции и в съседните държави, за да послужат на съответните 

планирания на екологичната мрежа. 
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3. Поглед напред 

Наред с трансграничните сърцевинни зони на екологичната мрежа и нейните оси, от 

гледна точка на опазването на природата е необходимо и познаването на възможните 

фактори, които предизвикват преграждане на важните общи оси. Тези знания може да 

се превърнат в основа на концепции за вземането на решения или и за развитието на 

алтернативни коридори. При следващите етапи на работата показаната тук карта трябва 

да се допълни с таблица на важните конфликтни точки като напр. разделящата 

транспортна инфраструктура. Освен това, в хода на възложен от Федералната служба за 

защита на природата проект за изследване и развитие (И+Р)2, ще се извърши по-

нататъшно конкретизиране на идентифицираните райони и адаптиране на досегашните 

планове за екологичната мрежа на провинциите. 

В рамките на работния семинар беше дискутирано и предложението за организирането 

на редовни регионални семинари за експерти на тема международната трансгранична 

екологична мрежа. Такива регионални форуми могат да увеличат информационния 

обмен и разбирането на процесите на планиране от другата страна на границата и по 

този начин да дадат важен принос за реализацията на трансгранична екологична мрежа 

на европейско ниво. В частта на германската граница с Холандия и Белгия съществува 

такава неформална работна група, която се събира всяка година от 1999 г насам и се 

състои от регионални участници, представители на федералните провинции 

(Германия), съответно провинциите на Холандия и Белгия и националните 

природозащитни органи на участващите държави.. 

Авторите благодарят на всички участници в семинара на Федералната служба за 

защита на природата през ноември 2004 г. на о-в Вилм за ангажираното и 

конструктивно сътрудничество по време на работния семинар и за обобщението на 

резултатите. 

 

4. Обобщение 

Създаването на свързани екологични структури в ландшафта, пресичащи границите на 

провинциите и държавите, е основно изискване на природозащитата. То произлиза 

както от чл. 3 на Федералния закон за защита на природата, така и от Директивата за 

опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна на ЕО. Съответните 

                                                 
2  Проект за И + Р „Трансгранични оси на екологичната мрежа" FKZ 804 85 005.Бел.р. 
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планирания и мерки се включват в усилията на Съвета на Европа за създаването на пан-

европейска екологична мрежа (Pan European Ecological Network, PEEN) в рамките на 

Пан-Европейската стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие (Pan European 

Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS). 

В подкрепа на тези дейности Федералната агенция за защита на природата организира 

през ноември 2004 г. в Международната академия за защита на природата на о-в Вилм 

международен работен семинар за експерти. Целта на семинара беше насърчаването на 

международните контакти по темата и идентификация на международните допирни 

точки на осите на екологичните мрежи в Германия. Най-важните резултати са 

представени в настоящата статия. 
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