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 Міністерство екології 

Бранденбургу – вище 

відомство землі  
 

 Три фахові земельні служби 
 

 LfU = Земельна служба 

захисту довкілля 
 

 LFB = Земельна служба лісів 

Бранденбургу 
 

 LELF = Земельна служба 

розвитку сільської місцевості 

та землевпорядкування 
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 1 національний парк  

(за вимогами МСОП) 

 3 біосферні заповідники 

(програма МАВ = Людина та 

біосфера)  

 11 природних парків (захист 

природи, екологічний туризм) 

 бл. 600 районів Оселищної 

директиви (ЄС, NATURA 2000) 

 бл. 477 природо-охоронних 

зон 

Brandenburg: 

14 Landkreise + 4 kreisfreie Städte 

30.000 km² Flächengröße 

2,5 Mio. Einwohner 

85 Einwohner / km² 
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Сфера відповідальності LfU: 
 

Технічні питання охорони довкілля 

 Захист від шкідливого впливу навколишнього середовища, захист чистоти 

атмосферного повітря, поводження з відходами, захист ґрунтів, захист від шуму  

 

Водні ресурси 

 Захист від повеней, якість води, повернення рік і струмків у природний стан 

 

Захист природи 

 Охорона видів, розвиток природоохоронних зон 

 

Захист боліт – це досить невелика тема, для якої за багатьма напрямками 

виділено небагато посадових ставок (у Міністерстві бл. 4-6 ставок). 
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Всі великі болота в 

Бранденбурзі сильно 

осушені та 

знаходяться у 

сільськогосподарськ

ому використанні. 

 

Існує лише 1-2% 

боліт, близьких до 

природних, на 3000 га 

залишкових 

територій +  

бл. 3000 га повторно 

заболочених зон 
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Осушені болота 

створюють у 

Бранденбурзі 

значне джерело 

викидів 

парникових газів. 

 

Загальна частка 

складає бл. 9% 

 

6,6 млн. т CO2-ек. 

/ рік 

Промисловість, 
2018 р. 

Транспорт, 2018 р. Болота щорічно Невеликі споживачі 
(домогосподарства, 

ремісники тощо), 2018 р. 

Болота у с.-г. використанні 
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Площа боліт у Бранденбурзі 
 первісно понад 300 000 га  

 1960 р. – бл. 280 000 га 

 2005 р. – бл. 210 000 га  

= 188 млн. т Corg 
 

 тільки 3 000 га боліт, 

що зростають 

 

 з 1990 р. повторне 

заболочення макс. 

3000 га боліт 

Болотні пасовища 
інтенсивного 
господарювання 
Болотні пасовища 
екстенсивного 
господарювання 

Болота, засаджені 
експлуатаційними лісами 

Болота, близькі до 
природних 

Повторне заболочення з 
1990 р. 

Болота, що зростають 

Інші болота 
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Kesselmoore

Частка гідрологічних типів боліт 

….верхових боліт і промислового видобутку торфу немає 

Низинні болота у котловині 

Проточні болота 

Джерельні болота 

Замулені болота 

Болота, що утворюються 
наносами землі 

Затоплені болота 

Висячі болота 

Площа боліт, разом 
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 Невелика кількість великих 

боліт > 10 000 га, які часто 

є мілкими болотами із 

замуленням 

 

 Велика кількість маленьких 

джерельних боліт, боліт у 

котловані 

 

 > 150 000 га втрат 

болотних територій 

 
осушені болотні ґрунти 

мілкі болота до 7 дм 

глибокі болота понад 7 дм 
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Захист боліт потребує: 

 

дозволу водного права; 

 

придбання/ 

відшкодування приватної 

власності (середній 

розмір ділянки 1 га); 

 

партнерів та діючих осіб у 

реалізації проектів; 

 

фінансової підтримки. 
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Європейський Союз (LIFE, Interreg) 

                                                         1-20 млн. €,   50-75 % фінансування 

Німеччина (Федеральне відомство охорони природи «Шанс природі», 

проекти дослідів і розробок, проекти досліджень і розробок) 

         1-25 млн. €,  60-75 % фінансування 

Земля Бранденбург (ILE/LEADER, водні ресурси ландшафтів) 

                                                                       75 % - 100 % фінансування 

Фонди та асоціації (власні кошти та проекти сприяння) 

                                       + фінансові кошти сприяння аграрному сектору 
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Федеральні, земельні та комунальні  

ліси у Бранденбурзі  

(40-100 % на кожну ділянку лісу) 
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У Бранденбурзі є багатий 

досвід повернення 

джерельних боліт у 

природний стан і у 

використанні торфу як 

матеріалу для заповнення 

канав. 
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 У Бранденбурзі над захистом боліт працюють різні дійові особи та різні програми 

та інструменти фінансування. 

 

 Земельні служби та відомства організують роботу та надають сприяння, але до 

цього часу рідко виступали носіями проекту та їх учасниками.  

 

 Важливими інструментами для великих проектів є  програма ЄС „EU-LIFE Nature 

and Biodiversity“ та програма Федерального відомства охорони природи «Шанс 

природі» 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-

projects-nature-and-biodiversity 

https://www.bfn.de/foerderung/naturschutzgrossprojekt.html 
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Приклади проектів 
 

 

http://www.kalkmoore.de/ 

 

https://www.feuchtwaelder.de/ 

 

http://www.lifeschreiadler.de/ 

 

https://uckermaerkische-seen.de/grossprojekt-einfuehrung.html 

 

http://www.gewässerrandstreifenprojekt-spreewald.de/ 
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