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Репортаж з наради про планування Європейського пішохідного шляху в пралісах від 13 березня 2015 

року. Унтеркагерер Гоф  Ауберг / Верхня Австрія 

У нараді взяли участь представники двох Національних парків (Баварський ліс (Німеччина) і Подийе 

(Чехія), австрійський Альпійський клуб,  Федерація охорони навколишнього середовища (Австрія), 

Асоціація Зелене серце Європи, Богемська лісова школа, LEADER Gruppe Дунайсько – Богемський ліс, 

спілка Oствінд. 

Доктор Дагмар Евердінг представила ідею європейського пішохідного шляху в праліси. На відрізку 

Південна Німеччина, Чехія, Австрія праліси Національного парку Баварський ліс / Шумава / повинні бути 

з’єднані з пралісами Тая та Марх північним шляхом по хребту та вздовж долини ріки Тайя. На основі 

дискусії в регіонах повинні бути вивчені маршрути  та повинні  підніматися потреби на місцях.. 

Заплановані, зокрема, багатомовні інформаційні документи, інтернет - сторінка, на якій мандрівники 

зможуть зареєструватися. Планується  створити цифровий путівник. Також будуть фіксуватися прибуття та 

відбуття до місця підйому та кінцевого пункту спуску (екологічні відбитки стопи та скорочення викидів 

CO2). Згідно спонсорської моделі можна буде отримати за пожертвування повідомлення про розвиток 

осередків пралісів, особливо в лісах Карпат, при потребі також Німеччини та Австрії. 

На основі  карт і знань місцевості  присутніми були обговорені  наступні відрізки  маршруту.  

Відрізок маршруту Фелінг – Вранов лад Двій - Гардег- Рец і  далі на Гогенау.  

Маршрут проходитиме через місцевість Палава (вапнякові гори  на півночі передгір'я Карпат). Точніший 

опис маршруту буде розроблений Національним парком Подийе разом з Національним парком 

Тайягаль.  

Відрізок маршруту Гмюнд - Фелінг 

Місцевість Нова Градська Гора повинна бути також включена. Між пралісом Жофін і хижиною 

Небельштайн ще відсутнє маркування на відстані декількох кілометрів для існуючого шляху з'єднання. 

Відрізок маршруту  гора Драйзесель- Гайдмюлє –Ковбова Гут  - Бовріва Лада- Зібенштаінкопф – Центр 

Національного парку Люзен - Рахель - Falkenstein - Байеріш Айзенштайн 

Зв'язок між пралісом Боубін до Люзен повиннен проходити через Зібенштайнкопф (молодий праліс). З 

Люзен існує ключова дорога до центру  Національного парку Люзен, як альтернатива, можливе  

підключення до центру Національного парку через Решбахталь.  Маршрут проходить далі по Гольдштайг  

через Національний парк Баварський ліс (в цілому близько 5 щоденних етапів). 

Точніший опис маршруту з включенням пралісу Боубін буде розроблений Національним  парком 

Баварський ліс разом з чеськими колегами. 

Вказувалося також на наступні праліси в Австрії, наприклад, на Дюрнштайн -. Ротвальдгебіт і 

Національний парк Вапнякаві Альпи - Гезойзе - з буковими пралісами. 

Наступні кроки 

Заплановано здійснення транскордонного невеликого проекту Національного парку Баварський ліс в 

співпраці  з асоціацією Зелене серце Європи. Діяльність: створення профілів вершин, опис природних зон 

та створення путівника за біологічними критеріями. 

Для розвитку всього маршруту необхідний централізований менеджмент проекту. Потрібну  

документацію планування для керівництва маршрутом може продовжити вести інститут в місті 

Нордгаузен. Подання заяви на підтримку по програмі CENTRAL Europe буде підготовлено до початку 2016 

року. 


