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Източник: Mühlacker Tagblatt, Thomas Eier 

Източник: http://lebendige-agrarlandschaften.de/ Селското стопанство залага на сътрудничеството за 
опазване на околната среда‚ „Цветни земеделски 
пейзажи“ по време на Европейската Зелена седмица  2019 

Повече биоразнообразие в земеделските земи – 
какво да направим? 

Фермерът и неговите биотопи 
Могат ли селското стопанство и опазването на околната среда да се 
развиват заедно? Стопанство Elfinger е пример за това, казват експерти 

Семинар и конференция, 4 и 5 април 2017 г. в Берлин 
Съвместно събитие на Работната група по биоразнообразие и селско 
стопанство  и Германската асоциация на земеделските производители 
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 Съществуващите полуестествени елементи 
трябва да се свържат едни с други. 

 

 Създава се мрежа от полуестествени терени, 
директно свързана със земеделските земи. 

Източник: Стратегия за опазване на околната среда 2020 (Баден-Вюртемберг) 

Свързване на биотопи в сътрудничество  
със селското стопанство 

Сътрудничество и мрежуване –  
рецепта за успех за съвместни проекти с цел изследване, 
както и за създаване на здрава мрежа за опазване 
на околната среда 

Съвети за 
биоразнообразие 

Опазване и подобряване на 
биоразнообразието в 

природата и ландшафта 
 

Финансирани консултантски 
модули в Баден-Вюртемберг 
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• Съвместно съществуване и взаимодействие на 
селското стопанство и биоразнообразието 

 

• Зони за опазване на природата - да, но не 
изключващи други дейности!  

 

• Мислене както за селскостопанската продукция, 
така и за опазване на биоразнообразието  

Изображения: IFAB / Antonia Schraml, Doris Chalwatzis 



 

 

 

 

 Свързването на биотопи като споделена задача 
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Източник: Vortrag von Marion Ebert, LEL 

• Договори за опазване на 
съществуващия ландшафт (със 
защитени зони) 
 

• Екстензификация, опазване на 
ландшафта 

 
 

• Възможност за екологично 
подобряване на терени като 
компенсация за друг вид дейност, 
напр. строителство 

 
• Сътрудничество между държавата, 

местните власти, опазването на 
околната среда и селското 
стопанство 

Компенсации, включени в 
производството 
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• Сдружение на ловци, еколози, земеделски 
стопани, изследователи, общини и институции 

 
• Цел: обмен на знания и разработване на мерки за 

опазване на дребния дивеч 
 
• Мерки: многогодишни цветни насаждения, 

екстензификация на постоянно затревени площи и 
обработваеми земи, буферни ивици и др. 
 

Да открием заедно 
биоразнообразието  
в селското стопанство 

Сдружение за дребен дивеч 
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Изображение: IFAB / Antonia Schraml 
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• Сдружение на еколози, земеделски стопани, изследователи, местни 
администрации, пчелари и консултанти  

 
• Цел: опазване на опрашителите чрез повишаване на обществената 

осведоменост за проблема, предоставяне на информация и съвети, както 
и разработване на мерки за тяхното опазване и за създаването на цветен 
пейзаж.  

Мрежа за цветен пейзаж 



 

 

 

 

 Свързването на биотопи като споделена задача 10 

Източник: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w12_collective-approach_nl.pdf, достъпен на 11.03.2019 г. 

• Агроекологични мерки, 
насочени изцяло към 
сдружения на фермери 

• Мерките се избират въз 
основа на нуждите на 
местообитанията, напр. 
за полските птици  

• Създават се ползи както 
за стопаните, така и 
опазването на природата 

 

 

Пример от Нидерландия: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w12_collective-approach_nl.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w12_collective-approach_nl.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w12_collective-approach_nl.pdf


 

 Заключение 11 

• Опазването на околната среда се осъществява и в 
земеделските земи 

 

• Съществуват подходи, основани на сътрудничество, както 
и вече успешно изградени сдружения, сформирани на 
различни нива  

 

• Изпълнението на мерки с обща цел съвместно от няколко 
земеделски стопани може да се осъществи успешно 
(примера от Нидерландия) 

 

• Обменът на опит и консултации е важен за изпълнението 
на мерките в района 



Въпроси? 
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