
play station unplugged

ПРОСТРАНСТВА ЗА ПРИРОДНИ 
ПРЕЖИВЯВАНИЯ ЗА БЕРЛИНСКИ ДЕЦА
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Да се катериш по дървета, 
да играеш в калта,  да строиш бентове, да ловиш жаби, 
да се състезаваш с бръмбари – тези приключения 
навяват ли Ви спомени? Поздравления! Значи сте 
един от все по-рядко срещаните, които в детството си 
са могли да усетят природата, имали са възможността 
да я проучат и опознаят по свой собствен начин. 
Тези преживявания ни остават за цял живот, те 
оказват своето влияние върху нас и оформят нашето 
отношение към природата. Не на последно място 
това опознаване на природата поражда в нас чувства 
на привързаност, близост и сигурност. То ни подтиква 
да сме бдителни, да пазим природата и околната 
среда. В днешния свят, преди всичко в големите 
градове, има много малко места, на които децата 
свободно, без правила и постоянен надзор, могат да 
открият природата под формата на игра.

За да се промени тази ситуация, през 1990-те години 
беше разработена концепцията „Пространствата 
за природни преживявания“ (NERäume). Идеята за 
пространствата за природни преживявания предлага 
уникалния шанс за свързване на градската защита 
на природата с по-високо качество на живот за 
децата. С новия експериментален и развоен проект 
“Пространства за природни преживявания в големи 
градове по примера Берлин” на фондацията Stiftung 
Naturschutz Berlin трябва да се постави началото 
на систематичното изграждане, наблюдение 
и оценяване на  пространства за природни 
преживявания в градския контекст.
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Изживяването на природата е 
първично
Характерна разлика между детството преди 50 години 
и днес е, че децата в градовете разполагат с все по-
малко свободни пространства и биват “предпазвани” 
почти непрекъснато. Техните игри принудително са 
изместени в затворени пространства. Ежедневието на 
децата по принцип е строго организирано и тяхната 
свобода за действия се е значително ограничена. 
Тревожни проблеми във физическото развитие, 
трудности в съсредоточаването, наднормено тегло 
с произхождащите от това здравословни проблеми, 
недостатъци в социалното поведение и липса на 
съзнание за опазване на околната среда са част от 
последствията. Могат да се изброят още много други.

Дългогодишни проучвания показват, че свободната 
игра сред природата е важна за постигане на 
физически баланс, творческо мислене, естествена 
социална компетентност и преценяване на 
рисковете. Затова трябва да създадем пространства, 
където това отново да е възможно.

Защо се нуждаем от пространства за природни 

преживявания в големите градове



5

Първи успехи
В хода на различни изследователски проекти беше 
установено, че самостоятелни изживявания сред 
природата са абсолютно необходими за развитието 
на децата. Така беше разработена концепцията 
“Пространства за природни преживявания”. 
Основната идея на този проект е, че чрез свободна 
игра сред природата, респ. на естествено оформени 
пространства, без игрални уреди или друга 
инфраструктура, както и до голяма степен без контрол 
и грижи, децата да могат да натрупат собствен опит.

При анализа на пространства за природни 
преживявания в сравнение с традиционни детски 
площадки беше установено, че:

Децата в пространства за природни преживявания... lиграят значително по-често с други деца, 
отколкото децата на традиционните детски 
площадки,... lиграят значително по-често сложни или дори

много комплексни игри, отколкото децата на  
традиционни детски площадки,... lостават по-дълго съсредоточени  и не се разсейват,... lкато цяло се интересуват повече от обкръжението 
си и придобиват основни познания и интерес към 
животни и растения,... lсамостоятелно работят и оформят обкръжаващата 
ги среда,... lмогат по-подробно, по-въодушевено и по-сложно 
да разказват за действията си.

 

Както показаха анкети и разговори родителите 
също добре приемат концепцията. Повечето 
родители осъзнаваха положителното въздействие 
на естествено оформени пространства върху 
физическото и психическото развитие на техните 
деца. Съответно и одобрението е високо.

Междувременно на основата на положителния опит 
концепцията относно пространствата за природни 
преживявания намира приложение на различни 
нива от законодателството, градоустройството 
и планирането на околната среда, както и на 
други идеали, така напр. също в изменението на 
Федералния закон за опазване на природата 2010, 
в който запазването и създаването на пространства 
за природни преживявания се посочват като цел 
на опазването на ландшафта и на природата 
(§ 1, ал. 6 BNatSchG). Досега пространствата за 
природни преживявания са намерили място в 
законодателството за опазване на природата в три 
провинции (Рейнланд-Пфалц, Берлин и Северен 
Рейн-Вестфалия) 
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Поради развитието на градовете през последните 
десетилетия подходящите свободни площи се 
изместиха в полза на вътрешното сгъстяване на 
градовете. Едва много по-късно беше осъзнато 
тяхното значение за съобразен с потребностите на 
децата град. Сега е важно да се запазят все още 
съществуващите площи с потенциал. Подходящи са 
възможно по-големи, свободни пространства, които 
са интегрирани в жилищни зони, като напр. естествени 
зелени площи, ниви, както и горски и гористи райони.

По-долу описаният проект трябва да допринесе за 
това.

Съобразени с децата, близки до природата площи 
трябва...  да са подходящи за ежедневна игра,... да могат да се изграждат от децата, за да 

позволят творческо изпробване и  онагледяване 
на последствията от собствените им действия,... да предлагат места за убежище,... да са оборудвани възможно най-разнообразно и 
привлекателно.

Предпоставки и основни принципи
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Там, където липсват тези дадености, може да се 
помогне с допълнително оформление. Подходящи 
са залесявания, изграждане на хълмове и падини 
или на водни пространства. Свободните терени също 
предлагат добри възможности за творческа игра.

Планирането и оформлението на площите трябва да 
се извърши заедно с децата.
Внимателни дейности по поддръжката трябва 
да се извършват само за запазване на достъпа 
до използваните площи, след съгласуване с 
ползвателите. Други части от площите трябва да 
могат да се развиват без намеса.

Пространствата за природни преживявания са 
предвидени предимно за деца на възраст от 3-12 
години, но по-големи младежи и възрастни не 
трябва да бъдат изключвани. С изключение на 
игралните акции за опознаване и преодоляване на 
резервираността при срещата с “дивата природа”, по 
възможност не трябва да има педагогически грижи. 
Важно е тук децата да останат сами и да могат да 
имат своите самостоятелни преживявания. Трябва 
обаче да има поддръжка и контрол на площите за 
осигуряване на безопасността, както е на детските 
площадки.
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Пръв пример в Берлин

Първото пространство за природни преживявания 
в Берлин беше открито през юни 2009 в парка 
на Глайсдрайек. То възникна по предложение 
на гражданите, беше планирано съгласно идеи 
на децата в рамките на дни за действие и беше 
реализирано от Grün Berlin GmbH като пилотен 
проект върху железопътна угар. При планирането и 
реализацията от ARGE Naturerfahrungsräume Berlin 
участваха много деца от съседни детски заведения, 
които с много фантазия допринесоха за процеса. 
Пространството за природни преживявания се 
обслужва от дружеството Verein südost Europa Kultur 
e. V. 

Теренът с площ ок. 3.500 m² предлага всякакви 
атракции. Бяха насипани множество хълмове и 
бяха положени падини, които могат да се захранват 
с вода. Заедно с децата бяха засадени овощни 
дръвчета и плодни храсти и бяха поставени няколко 
каменни блока. Естествени материали, като клони 
и стъбла за креативно оформление, също са част от 
оборудването. Първите анализи показват, че това 
пространство за природни преживявания се приема 
добре преди всичко от деца в начална училищна 
възраст.
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Повече пространства за природни преживявания за 
Берлин - един проект на фондацията Naturschutz Berlin

 Във фондацията Naturschutz Berlin през 2011/2012 се 
проведе предварително проучване за финансирания с 
федерални средства експериментален и развоен проект 
“Пространства за природни преживявания в големи 
градове по примера Берлин” (проектодоклад: www.bfn.
de/fileadmin/ MDB/documents/service/skript_345.pdf). 
Тази първа фаза на проекта служеше за изясняване 
на основните предпоставки и избор на подходящи 
пилотни терени.
 

В средата на август 2015 започна втората фаза, 
основният проект. В районите Марцан-Хелерсдорф, 
Панков и Шпандау бяха изградени и изпробвани 
три пространства за природни преживявания като 
допълнение, респ. преустройство на съществуващи 
обществени свободни пространства. При това трябва 
да се обърне внимание на социални, здравословни, 
образователни, градско-екологични и икономически 
аспекти. Проектът е с продължителност от три години и 
се съпровожда научно от висшето учебно заведение за 
устойчиво развитие в Еберсвалде. Събраните в рамките 
на проекта резултати трябва да се документират след 
неговото завършване  , за да могат да се използват като 
ръководство за други градове и действащи лица.
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Новите пространства за природни преживявания
За реализацията бяха избрани три терена на Кинберг 
в Марцан, на Спиеровег в Шпандау и близо до 
Моорлинсе Бух в Панков. В трите случая около терените 
живеят много деца, които могат да спечелят от новите 
места за игри и приключения. Всички терени се намират 
близо до големи квартали и са част от програмата 
за подпомагане на интегрираното градско развитие 
“Инициатива: Бъдещето на квартала II”, която цели 
премахването на неравностойните градски условия и 
целенасоченото активиране на локални потенциали.

Дивият свят на Спиеровег (Wilde Welt am Spie-
roweg) е разнообразно разпределена угар с характер 
на джунгла. Различни овощни и орехови дръвчета, 
гъсти храстовидни структури и високи живи плетове 
приканват към тършуване, криене и разузнаване. NER 
Spieroweg беше тържествено открито през юли 2016 и 
оттогава е свободно достъпно за игри и отдих. Роберт 
Велцел от дружеството Staakkato Kinder und Jugend e.V. с 
удоволствие предоставя информация за пространството 
за природни преживявания и координира на място 
детските групи (групови записвания): 0151   15 35 38 92.

Редуването на полянки и масиви от млади дръвчета 
оформя облика на Дивия свят на Моорвийзе 
(Wilde Welt an der Moorwiese). Заедно с граничещия 

открит ландшафт и в съседство на вълнуващата 
приключенска игрална площадка, това пространство за 
природни преживявания има особена привлекателна 
сила за децата. Това пространство за природни 
преживявания беше открито през септември 2016. 
Лицата за контакт на място са Мартин Зорге и Юлия 
Оберт, дружество Spielkultur Berlin  Buch e.V., които с 
удоволствие информират за дейности и възможности 
в NER: 0157   85 33 88 86, групови записвания също през 
NER@spielkultur Buch.de

Дивият свят на Кинберг (Wilde Welt auf dem 
Kienberg) почти изцяло се състои от гора. Гористата 
и склонеста структура на терена позволява игри и 
открития “без надзор”. Това пространство за природни 
преживявания е част от Международното градинско 
изложение Берлин 2017, коeто се провежда от 13 април 
до 15 октомври 2017 в Берлин-Марцан. По време на 
градинското изложение групи от детски градини и 
начални училища могат в рамките на МГИ-Класна 
стая (IGA-Klassenzimmer) да направят резервация за 
събития на тема „Да открием природата играейки“.
Айке Фридеричи, INU gGbmH, обслужва това 
пространство за природни преживявания и след 
градинското изложение също е лицето за контакт на 
място: 0152   26 13 97 69, ner@inu berlin.de.

  NER Moorwiese NER Kienberg NER Spieroweg
  Wiltbergstr. 29a Kienberg Cosmarweg/Ecke Spieroweg
 13125 Berlin-Buch  12685 Berlin-Marzahn  13591 Berlin-Staaken

  Bezirk Pankow Grün Berlin GmbH Bezirk Spandau
  

  Spielkultur  INU gGmbH  Staakkato Kinder und
 Berlin-Buch e.V.   Jugend e.V. 
  

  Susanne Pretsch Beissert & Hengge Sabine & Michael Kinder
 Landschaftsarchitektin Garten- und Landschafts- Planungsbüro Naturspielraum
  architekten

Пилотен терен

Къде?

Собственици/ управители
на терена

Обслужващо заведение

Проектантски бюра
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Пространства за природни преживявания за берлински 
деца

Проектът се финансира от Федералната служба за защита 
на природата със средства на Федералното министерство 
за околна среда, защита на природата, строителство 
и безопасност на реакторите, както и от район Панков 
и Берлинския сенат за околна среда, транспорта и 
изменението на климата и се подпомага от представителите 
на провинциите в Берлин за защита на природата и 
опазване на ландшафта.

 Издател на брошурата:
Фондация Stiftung Naturschutz Berlin

Управителен съвет: Аннетте Наврать (председател),
Рейнхард Шуберт (зам.-председател), д-р Силвия Ортман

Управител: Холгер Вонеберг 
Potsdamer Str. 68
10785 Berlin
Тел.: (030) 26 39 40
Факс: (030) 261 52 77
Ел. поща:  mail@stiftung-naturschutz.de  
Интернет:  www.stiftung-naturschutz.de

Автор:
Ирма Стопка, Ръководителка на проекта „Пространства 
за природни преживявания в големи градове по примера 
Берлин”

Редакция:
Хайдрун Грютнер

Графичен дизайн:
Камила Хофман

Снимки:
Камила Хофман
Lichtschwärmer: Снимки страници 6/7 и 8 (пространство за 
природни преживявания Глайсдрайек)

Импресум

Допълнителни връзки
Пространства за природни преживявания:
Работна	група	Градски	пространства	за	природни	преживявания:

»www.naturerfahrungsraum.de/

Пространства	за	природни	преживявания	в	големи	градове

Заключителен	доклад	към	предварителното	проучване	на	
плана	E+E

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_345.pdf

Брошура	“Да	се	докоснеш	до	водата	и	природата”

»www.wasser.rlp.de/servlet/is/7842/Blaue_Broschuere.pdf?c

ommand=downloadContent&filename=Blaue_Broschuere.	pdf

„Деца	и	природа	в	града”,	BfN-Skript	230

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript230.pdf

Дете и природа, респ. здраве:
Смелост	за	дивото	–	Децата	се	нуждаят	от	повече	природа

»www.wildnisschule-waldkauz.de/Artikel/Natur%20und%20

Kinder.pdf

Деца,	навън	в	природата

»www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kinder-raus-in-die-

natur-64781.html?p=1

Как	природата	и	ландшафтът	влияят	на	здравето	и	качеството	
на	живот?

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/

vortraege/2011/2011-Naturbewusstsein-Gebhard.pdf

Отчуждаване от природата при децата:
Значението	на	живот	сред	природата	за	децата

»www.kindergartenpaedagogik.de/1740.html

Финансиране на проекта E+E:

»www.bfn.de/0202_eue.html	




