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Sınırlar ayrılıyor, Doğa
birleşiyor!
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Avrupa kıtasını yaklaşık 40 yıl boyunca doğu ve batı olarak ayıran
eski Demir Perde boyunca olağanüstü
bir ekolojik ağ ve anıtsal bir tabiat alanı
gelişmiştir. Doğu ile batı arasındaki bu
sınır bölgesi Rusya-Norveç sınırındaki
es
ki s
Barents denizinden Karadeniz’e kadar,
ınır kulesi
Baltık kıyıları, Orta Avrupa ve Balkanlar boyunca doğaya nefese alabilmesi için olanak
tanımış, böylelikle de bir zamanlar bölünmüş olan Avrupa
değerli habitatların korunması ve geliştirilmesine farkında olmadan katkı sağlamıştır. Sınır bölgesi aynı zamanda
tehlike altındaki çok sayıda türün saklanmasına olanak
tanımıştır. 1970’li yıllarda Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki
çevreciler doğaya dikkat çekmişler ve yaban hayatı bozulmadan bir artış sergilemiştir.
Avrupa Yeşil Kuşak Girişimi, var olan farklı yerel girişimlerin tek bir Avrupa girişimi olarak birleşmesi ile 2003 yılında
kurulmuştur. Günümüzde, Pan-Avrupa ekolojik ağının bel
kemiği olan Yeşil Kuşak 24 ülkeyi birbirine bağlamakta ve
Avrupa “Yeşil Altyapısı”na büyük katkı vermektedir. Avrupa Yeşil Kuşağı, sınır ötesi işbirlikleri ve Avrupa için ortak
bir doğal ve kültürel miras açısından bir sembol niteliğindedir. Kuşağın oluşturduğu ekolojik koridorun önemi aşikardır: neredeyse Avrupa’daki tüm biyocoğrafik bölgelerden geçen kuşak boyunca 40 tane milli park, kuşağın her
iki tarafında uzanan 50 kilometrelik bir alan içerisinde de
3.200’den fazla doğa koruma alanı yer almaktadır.

Aimo Saano, Metsähallitus
aimo.saano@metsa.fi

ve

Balkan Yeşil Kuşağı
EuroNatur
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Federal Almanya Doğa Koruma Ajansı (BfN) /
Federal Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer
Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
www.bfn.de
1. baskı, 2013. %100 geri dönüşümlü kağıda
basılmıştır.
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Boz ayı, Finlandiya-Rusya

Lilium albanicum, Makedonya-Arnavutluk

Balkan Yeşil Kuşağı – Dağlık Kuşak

Avrupa Yeşil Kuşağının en güneyini oluşturan Balkan Yeşil
Kuşağı, biyoçeşitlilik ve endemizm açısından sıcak bir
noktadır. Balkan Yarımadası’ndaki dağ silsilelerinde yer alan kuşak, el değmemiş alpin ekosistemleri, ormanlar, step habitatlarının yanı sıra göller
ve kıyı bölgelerini de içeren oldukça heterojen
bir doğal alan mozaiği oluşturmaktadır. Ayrıca,
olağanüstü kültürel doğal alanlar nesilleri tehlike
ç ku
rbağası
altında olan çok sayıda hayvan ve bitki türünü baOrta Avrupa Yeşil Kuşağı –
rındırmaktadır. Bulgaristan ve Türkiye sınırında uzanan
Çeşitli Tabiat Alanları
Sakar tepeleri üzerinde şah kartalın uçuşu görülebilir. GözOrta Avrupa Yeşil Kuşağı, kısmen yoğun tarımsal faaliyetlerden uzak sınır alanları ve büyük ormanlık alanlar Balkan
de kullanılan çok çeşitli doğal alanlardan geçmektedir. Kuvaşağı gibi hayvanlara ev sahipliği yapar.
şak, Bavarian Ormanı/Šumava gibi ormanlık alanlara sahip
sınır ötesi milli parkları barındıran Bohemian masifini geçtikTürkiye Trakyası’na armağan: Longoz Ormanları
ten sonra Mura ve Drava nehirlerinin taşkın alanlarındaki yarı
Balkanların güneyindeki Istranca Dağları’nın Türkiye Trakdoğal nehirleri takip eder ve Karavenke Dağları ve
yası’ndaki kesimi, içindeki Longoz Ormanları ve deniz kıyıJulian Alpleri boyunca uzanarak Adriatik Deları ile olağan üstü güzellikleri içermekle birlikte biyolojik çenizi’nde son bulur. Yeşil Kuşak paydaşları,
şitlilik bakımından sahip olduğu fauna ve flora bakımından
komşu devletlerin bölgesel ve ulusal desAvrupa ölçeğinde ender bir bölgedir. Bölge, bozulmamış
tekleri ile AB’nin mali desteği sayesinde
yaban hayatına sahip sulak alanlar, göller, gizemli ormaniki tane çok uluslu proje yürütmektedir.
lar ile yer altı mağaralarının iç içe geçtiği bir ekosistemler
Bu projelerdeki başlıca amaç, Yeşil Kumozaiğidir. Endemik türlerin çokluğunun yanı sıra dünyada
şağı, sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesadece burada yetişen Rumeli soğanı ile akkuyruklu kartal,
si ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın
küçük yeşil ağaçkakan, soğuk su dağ kereviti, küçük kerteşvik edilmesi yoluyla ekolojik bir koridor
kenez gibi nadir türlerin yaşadığı Longoz Ormanları dünya
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Avrupa Yeşil Kuşağı’nın Baltık Denizi sahil şeridi
boyunca uzanan bu bölgesine özgü güzellikler
arasında çeşitli denizel habitatlar ve geniş
kumullar, uzun kumsallar, çarpıcı kayalıklar
ve gözlerden uzak lagünlerle karakterize
zengin bir sahil şeridi yer almaktadır. Kuşakta yer alan askeri alanlar, milyonlarca

göçmen kuş ve boz fok ve halkalı fok
gibi deniz hayvanları için bir rezerv
al
alanı olmuştur. Ancak, kıyı bölgeleri
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1990’ların başlarından itibaren büyük
bir gelişim ve kötüye kullanma baskısı
ile karşı karşıya kalmıştır. Bu cezp edici alanların
çok önemli doğal ve tarihsel değerlerinin muhafaza edilmesi Yeşil Kuşak açısından önemli bir sorun
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Baltık Yeşil Kuşağı – Sahil Kuşağı
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Fenno-İskandinav Yeşil Kuşağı, Barents Denizi’nden Baltık
Denizi’ne kadar Norveç, Rusya ve Finlandiya sınırları boyunca uzanan 1.350 kilometrelik bir kara şerididir. Kuşağın kuzey
kesiminde likenler, karayosunları ve bodur çalılar baskın iken
orta ve güneyinin büyük bir kısmında, boz ayı ve taçboynuzlu
geyik gibi büyük memeliler için bir sığınak olan iğne yapraklı
taiga ormanları vardır. Kuşak boyunca yer alan sayısız sulak
alan, bataklık ve göl Finlandiya’nın ulusal kuşu olan ötücü
kuğuya üreme alanları sağlar. Fenno-İskandinav Yeşil Kuşağı’nın geliştirilmesi amacıyla Norveç, Rusya ve Finlandiya
çevre bakanları Şubat 2010’da ekolojik, ekonomik ve
sosyal alanlarda sürdürülebilir sınır ötesi bir işbirliğine olanak tanıyan bir mutabakat zaptı imzalamışlardır.
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Fenno-İskandinav Yeşil Kuşağı –
Bir milyon hektarlık doğal rezerv alanı
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Avrupa Yeşil Kuşağı Fenno-İskandinav, Baltık, Orta Avrupa ve Balkan olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Kuşağın yönetimi bu bölgelerden seçilen üyelerin oluşturduğu
bir koordinasyon grubunca yapılmaktadır. Her bölge bölgesel bir koordinatör tarafından koordine edilirken, üye
her ülkede de ulusal sorumlu kişiler vardır.
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Baltık Denizi Kıyısı
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