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Centura Verde a Europei
Graniţele separă, natura 
uneşte!
De-a lungul Cortinei de Fier ce 
a separat aproape 40 de ani con-
tinentul european în două sectoare, 
de est şi de vest, s-a dezvoltat o reţea 
ecologică remarcabilă prin peisajul său 
plin de viaţă. În ciuda impactului negativ 
asupra societăţii, această zonă de grani-
ţă a oferit naturii un prilej pentru conservare 
pe o întindere de peste 12.500 km, de la Ma-
rea Barents, de-a lungul coastei Mării Baltice, prin Euro-
pa Centrală şi din Balcani până la Marea Neagră. Această 
Europă divizată a susţinut conservarea şi dezvoltarea unor 
habitate valoroase. Zona de graniţa  a reprezentat un re-
fugiu pentru multe specii pe cale de dispariţie şi înca din 
anii 1970 specialiştii în conservare au avut în vedere aceste 
zone unde natura înfloritoare şi speciile vieţii sălbatice s-au 
dezvoltat fără să fie perturbate. 
Iniţiativa Centura Verde a Europei uneşte 24 de ţări şi este 
coloana vertebrală a reţelei ecologice Pan – Europene re-
prezentând o contribuţie semnificativă la infrastructura ver-
de a Europei. Este un simbol al cooperării transfrontaliere 
şi o moştenire naturală şi culturală pentru întregul conti-
nent. Importanţa desăvârşită a coridorului ecologic este 
redată prin cele 40 de parcuri naţionale situate de-a lungul 
Centurii Verzi, cele peste 3200 de arii naturale protejate 
ce se găsesc în aşa zisele zone tampon situate în cuprin-
sul celor aproximativ 50 km desfăşuraţi de fiecare parte a 
Centurii Verzi şi care traversează aproape toate regiunile 
biogeografice europene.   

Coordonatori regionali

Centura Verde Fenoscandinavă
Baltic Fund for Nature
bfn@bfn.org.ru • www.bfn.org.ru

Norvegia 
Bjørn Arne Næss, Miljødirektoratet
bjorn.arne.nass@miljodir.no

Finlanda 
Tapio Lindholm, Syke
Tapio.lindholm@ymparisto.fi

Aimo Saano, Metsähallitus
aimo.saano@metsa.fi

Centura Verde Baltică
BUND Mecklenburg-Western Pomerania 
coordinator@balticgreenbelt.de
www.balticgreenbelt.de

Centura Verde Europa Centrală
BUND Project Office Green Belt
greenbelt@bund-naturschutz.de   
www.gruenesband.info

Centura Verde Balcanică
EuroNatur
greenbelt@euronatur.org • www.euronatur.org

Cu sprijinul Agenţiei Germane Federale pentru 
Conservarea Naturii  / Ministerul German Federal 
al Mediului, Conservarea Naturii şi Siguranţă 
Nucleară  
www.bfn.de
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HGS5 gmbh, Fürth/Germany • www.hgs5.net

Z. Brajanoski, J. Flachs, F. Henkel, E. Körner, 
J. Peltomäki, Macedonian Ecological Society, 
Museum Mödlareuth/A. Schaffner, H. Schlump-
recht, J. Schmiedel, W. Sollberger, Ch. Übl,  
W. Willner.
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Centura Verde a Europei include patru regiuni din punct 
de vedere organizatoric: Fenoscandinavică, Baltică, 
Central – Europeană şi Balcanică. Coordonarea acestora 
este asigurată de un grup de membri proveniţi din fiecare 
regiune. Fiecare secţiune este condusă de un coordo-
nator regional, şi fiecare dintre aceştia este responsabil 
pentru Punctul Focal Naţional din ţara proprie. 

Centura Verde Fenoscandinavică – Un lanţ de un 
milion de hectare de rezervaţii naturale 
Centura Verde a Fenoscandinaviei este o fâşie de teritoriu ce 
se întinde pe 1350 km de-a lungul graniţelor Norvegiei, Ru-
siei şi Finlandei, de la Marea Barents la Marea Baltică. Este 
o centură salbatică, partea de nord este dominată de licheni, 
muşchi şi tufişuri pitice. Partea centrală şi de sud este alca-
tuită din păduri vaste de conifere (taiga). Acestea au servit 
ca refugiu pentru mamifere mari cum ar fi ursul brun şi cer-
bul. Nenumărate zone inundate, terenuri noroioase şi lacuri 
caracterizează peisajul, acestea asigurând habitatul pen-
tru împerecherea lebedei ţipătoare, pasărea devenită 
simbol al Finlandei. În februarie 2010 a fost adoptat 
Pactul pentru cooperarea în vederea dezvoltării 
Centurii Verzi a Fenoscandinaviei, documentul fi-
ind semnat de Miniştrii de Mediu din cele trei ţări şi 
menit să faciliteze cooperarea transfrontalieră de 
lungă durată din punct de vedere ecologic, econo-
mic şi social.
 
Centura Verde Baltică –  
Centura coastei maritime 
Aceasta se întinde de-a lungul coastei Mă-
rii Baltice şi este reprezentată de habitate 

Vidra de apă

Broasca de copac

marine diversificate şi un ţărm variat 
şi bogat cu dune mari, plaje extinse, 
stânci impresionante şi lagune izolate, 
toate acestea conferind unicitate aces-
tei părţi din întreaga Centura Verde a 
Europei. Zonele militare au funcţionat şi ca rezer-
vaţii atât pentru milioanele de păsări migratoare, 
cât şi pentru multe dintre animalele marine ca de 
exemplu focile gri inelate. Din păcate, începand cu 
anii 1990 coasta Mării Baltice a fost supusă marilor 
presiuni pentru exploatare şi dezvoltare, astfel încât 
păstrarea şi asigurarea valorilor naturale şi istorice ale acestui 
atractiv şi mult dorit peisaj este o adevărată provocare pentru 
coordonatorii Centurii Verzi. 

Centura Verde Central – Europeană – Peisaje diverse
Această porţiune a Centurii Verzi traversează o multitudine 

de peisaje culturale, în majoritate brăzdate intesiv 
de agricultură. Trece prin Masivul Bohemian cu 

parcurile sale naţionale transfrontaliere foarte 
împadurite (Pădurea Bavareză / Sumava), 
urmăreşte cursurile râurilor naturale Mura 
şi Drava. De asemenea, se desfăşoară 
peste lungul lanţ muntos Karavanke şi 
peste Alpii Julieni şi se termină mai apoi 
în Marea Adriatică. Prin suportul adiacent 

al altor state, atât la nivel regional cât şi 
naţional şi prin fonduri europene, cei impli-

caţi  în dezvoltarea regiunii Centura Verde au 
reuşit implementarea a două proiecte multinaţi-

onale. Principalele ţinte sunt protejarea Centurii Verzi 
ca şi coridor ecologic şi peisaj unic, dezvoltarea coope-

rării transfrontaliere şi susţinerea dezvoltării de lungă durată 
a regiunilor din cuprinsul Centurii Verzi. 

Centura Verde Balcanică –  
Centura muntoasă
Cea mai sudică parte a Centurii Verzi a Europei 
găzduieşte un punct cheie pentru biodiversitate 
şi endemism. Situată predominant în zona mun-

toasă a Peninsulei Balcanice, această porţiune for-
mează un mozaic extrem de eterogen alcătuit din 

peisaje naturale cu habitate de ecosisteme alpine, pă-
duri şi stepe, lacuri şi zone de coastă. Pe lângă toate aces-
tea, se regasesc extraordinare peisaje culturale dezvoltate 
cu o multitudine de specii de animale şi plante. Deasupra 
dealurilor netede ale Sakarului şi de-a lungul graniţei dintre 
Bulgaria şi Turcia, vulturul imperial survolează zona din aer. 
Zonele îndepărtate de graniţă  şi pădurile vaste sunt gazdele 
animalelor mai retrase, cum este şi linxul balcanic.   

Partea cea mai impresionantă a cursului Dunării formează, 
la graniţa României cu Republica Serbia, un teritoriu unic în 
lume datorită bogăţiei peisagistice, naturale şi culturale de 
care este încărcat. În România, Centura Verde a Europei se 
află acolo unde Dunărea formează cea mai impresionantă 
clisură din Europa, apoi curge lin spre vărsare în zone joase. 
Sectorul Centurii Verzi a Europei este caracterizat de o vari-
etate de trăsături geologice şi geomorfologice, de zone de 
sălbăticie, de activitatea umană tradiţională,  de prezenţa 
unor habitate importante pentru specii de păsări şi animale 
protejate; mărturii care atestă istoricul locuirii: peşteri, cetăţi, 
mănăstiri, biserici, construcţii deosebite: case, mori de apă, 
amenajări în piatră, etc.
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Urs brun, Finlanda – Rusia

Coasta Mării Baltice Lilium albanicum, Macedonia-Albania
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