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Зміст

• Місце землі Бранденбург
• Цілі охорони природи – підстави для
зміни способу користування

• Інструменти зміни способу користування
• Приклади
• Підсумки
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УкраїнаУкраїнаУкраїнаУкраїна
600.000 км2

45 млн. жителів
78 жителів на 1 км2

18 національних парків

НімеччинаНімеччинаНімеччинаНімеччина
360.000 км2

80 млн. жителів
225 жителів на 1 км2

14 національних парків

БранденбургБранденбургБранденбургБранденбург
29.500 км2

2,5 млн. жителів
85 жителів на 1 км2

1 національний парк
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Європейська мережа охоронних зон „Natura 
2000“

Natura 2000 являє собою зв‘язану мережу охоронних зон, 
яка створюється в Європейському Союзі згідно з вимогами
Директиви 92/43 EWG (Директива про ареали пробування
фауни та флори, АПФФ). Її мета полягає у транскордонному
захисті вітчизняних диких тварин та дикорослих рослин, що
знаходяться під загрозою та їхнього природного життєвого
простору. До мережі охоронних зон включаються також
райони, визначені згідно з Директивою 79/409/EWG 
(Директивою про охорону птахів).

Мережа Natura-2000 обіймає близько 18 % площі ЄС.

Для Особливих охоронних зон держави – члени ЄС
визначають необхідні заходи з збереження та несуть
відповідальність за здійснення заходів для уникнення
погіршення природного життєвого простору та видів.
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ЄвропейськіЄвропейськіЄвропейськіЄвропейські охоронніохоронніохоронніохоронні
зонизонизонизони Natura 2000

27 зон з захисту птахів
620 ареалів АПФФ
26 % території країн

ВеликіВеликіВеликіВеликі охоронніохоронніохоронніохоронні зонизонизонизони

1 національний парк

3 біосферні резервати

12 природних парків

Охорона ареалів у Бранденбурзі

6

ПриродніПриродніПриродніПриродні заповідникизаповідникизаповідникизаповідники

466 зон, 228.806 га

7,8 % території країн
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Цілі охорони природи, важливі для територій

• Реалізація Natura 2000
- забезпечення територій
- розвиток територій

(напр. перетворення рілля на
луки)

• 2% території землі – незаймана
природа (стратегій біологічного
розмаїття)
- національний парк
- основна зона - біосферні
резервати
- основна зона - природні
заповідники

• Відновлення водойм
• Захист болот
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Правові інструменти охорони природи

• Федеральний закон про охорону природи

• Закони федеральних земель про охорону природи

• Закон про землеустрій

• Затвердження плану

• Національний парк за законом

• Визначення в якості природного заповідника, правовий
припис з законним правом переважної купівлі
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Інструменти реалізації та фінансування

• EU LIFE+

• Великі проекти Федерації з охорони природи

• Проекти щодо берегів водойм

• Передача земель до Національної природної
спадщини (у країні в цілому 120.000 га, переважно
колишні військові полігони, але й землі сільсько- та
лісогосподарського використання, у Бранденбурзі
близько 30.000 га)
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Конверсійні землі у Бранденбурзі

450.000 га колишніх військових
полігонів у Німеччині, з них
170.000 га у Бранденбурзі

• з них 70.000 га у мережі Natura 2000

• з них 18.000 га «відкриті землі»
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• 15.000 га – військовий полігон

• Не використовується з 1992 р.

• Планування Бундесверу

• Конверсія з 2012 р.

• 9.350 га АПФФ
з них 6.350 гa пустища, піщані
землі під «сухою травою»

• Велике обтяження боєприпасами

• Кооперація між Федерацією
та фондами

Приклад:колишній військовий полігон Киріц
Віттшток
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� Землі залишаються у власності
Федерації

� 4000 га управляються фондом
охорони природи

� В регіоні узгоджується концепція
щодо незайманої природи, 
збереження пустищ та використання
лісів

� Догляд за пустищами за допомогою
пожежі

Приклад: колишній військовий полігон Киріц
Віттшток
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Охоронна зона Ia, Ib:  
50,1 % 

Не порушений перебіг
природних процесів

Охоронна зона II:  49,9%
Екологічно сумісне
використання земель

Охоронна зона Ia
• 15,1 % , 1573 га
• землі без
конфліктів,

• без використання
при набутті
чинності законом

Охоронна зона Ib
• 35%, 3610 га
• землі, що
використовуються, 

• частково приватна
власність;

• припинення використання
після скасування та нового
устрою відносин власності
та користування

Приклад:  Національний парк Долина Нижнього
Одеру - близько 10.300 га

13Christoph Molkenbur



BVVG14

Приклад:  
Національний парк Долина
Нижнього Одеру
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Припинення використання в охоронній зоні Ib
- Правова оцінка -

Усунення приватного користування,
повна втрата вартості
Судова практика:   
• відмова від користування виходить за межі соціальних зобов‘язань
власності

• йдеться про втручання у фундаментальне право на власність
• право на здійснення налагодженої промислової діяльності
• втрата вартості має бути компенсована

§§§§5, частина 2 закону про національні парки:
Заборона використання для охоронної зони Ib залежить від компенсації уууу
процедуріпроцедуріпроцедуріпроцедурі землеустроюземлеустроюземлеустроюземлеустрою підприємствпідприємствпідприємствпідприємств
(обмін земель, виплата компенсації)

Приклад: національний парк Долина Нижнього
Одеру
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ЗемлеустрійЗемлеустрійЗемлеустрійЗемлеустрій підприємствпідприємствпідприємствпідприємств
(§§§§87 законузаконузаконузакону пропропропро землеустрійземлеустрійземлеустрійземлеустрій) 

• Процедура з метою надання
земель та задоволення вимог
щодо розташування переважно
для проектів публічного
характеру

• Для усунення чи зменшення
наслідків проекту для
агроструктури та культури землі

• Для уникнення націоналізації

Приклад: національний парк Долина Нижнього
Одеру
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Культурний ландшафт з річками, струмками, луками та лісами у
низинах має зберігатись та розвиватись з типовими для
Шпреевальду видами тварин та рослин.

Приклад: 
Біосферний резерват Шпреевальд
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ЗагальнийЗагальнийЗагальнийЗагальний обсягобсягобсягобсяг: близькоблизькоблизькоблизько 12,2 млнмлнмлнмлн. євроєвроєвроєвро
Заходи з створення біотопів 7,7 млн. євро
Придбання земель та виплата компенсацій 1,1 млн. 
євро
Планування та керівництво 1,1 млн. євро
Витрати на персонал та мат. забезпечення 2,0 млн. 
євро
Інформація та аналіз 0,3 млн. євро

Федеральне міністерство охорони довкілля (72,5%), 
Міністерство екології, охорони здоров‘я та захисту прав
споживачів Бранденбурга (20,5%)
Спілка Проект щодо берегів водойм Шпреевальд (7%).

Фінансування проекту щодо берегів водойм

Приклад: 
Біосферний резерват Шпреевальд
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• Перенесення дамби в ареалі площею 420 га
та прорізування старої дамби

• Співпраця між органами водного
господарства та охорони природи

• Напіввідкритий ландшафт з луками та
заплавними лісами

Приклад:
перенесення дамби на Ельбі
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Фонди та спілки з охорони природи як партнери
у сфері охорони природи

Регіональні спілки, 
інші спілки......
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Підсумки щодо створення земель для охорони
природи

• Власність має високу цінність – неприйняття відмови від
користування приватними землями

• Землі, де відмовились від використання, як публічна власність
або власність фондів та спілок

• Зміни структури власності та відмова від земель військового
призначення може бути шансом для придбання земель для
охорони природи

• Партнерство з фондами та спілками допомагає при передачі
земель

• Необхідні терпіння та впертість
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Дуже дякую за Вашу увагу!

Фото: M. Düvel, A. Halpap, B. Lehmann, C. Molkenbur, 
R. Entrup, T. Geisel

Підтримка: Gewässerzweckverband Spreewald, M. 
Schmidt, BfN


