
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  22  JJuunnee  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  GGeerrmmaannyy

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  RRhheeiinnaauueenn  bbeettwweeeenn  EEllttvviillllee  aanndd  BBiinnggeenn
((FFuullddeerraauuee  aanndd  IIllmmeennaauuee  nnaattuurree  rreesseerrvveess))

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

5500    NNoorrtthh  llaattiittuuddee
  88    EEaasstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8800  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  556655..7755  hheeccttaarreess  ((334411  hheeccttaarreess  iinn  RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz,,
FFuullddeerraauuee  aanndd  IIllmmeennaauuee,,  aanndd  222244..7755  hheeccttaarreess  iinn  HHeesssseenn,,
MMaarriiaannnneennaauuee  aanndd  RRüüddeesshheeiimmeerraauuee))

77..  OOvveerrvviieeww::

AA  rriivveerr  wweettllaanndd  wwiitthh  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass  ooff  sshhaallllooww  bbaacckkwwaatteerrss
aaccttiinngg  aass  aa  ffeeeeddiinngg  aarreeaa  ffoorr  wwaatteerrffoowwll  aanndd  aa  bbrreeeeddiinngg  aanndd
rreessttiinngg  ppllaaccee  ffoorr  wwaaddeerrss  aanndd  ootthheerr  wwaatteerrffoowwll..    TThhee  aarreeaa  iiss
ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseeccttiioonnss::  ffiirrsstt  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  RRhhiinnee  aammoonngg
iissllaannddss  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  wwoorrkkss  wwiitthh  sshhaallllooww  rriivveerr  aarreeaass;;
sseeccoonndd,,  oorrcchhaarrdd  aanndd  ffaarrmm  llaanndd  wwiitthh  gguulllliieess  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee
ffoorrmmeerr  RRhhiinnee  aanndd  wwooooddeedd  aarreeaass..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  MM,,  NN

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::  33bb

1100..  MMaapp  ooff  ssiittee  iinncclluuddeedd??    PPlleeaassee  ttiicckk    yyeess      --oorr--      nnoo

1111..  NNaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  ccoommppiilleerr  ooff  tthhiiss  ffoorrmm::

LLaannddeessaammtt  ffüürr  UUmmwweellttsscchhuuttzz  uunndd  GGeewweerrbbeeaauuffssiicchhtt  RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz
AAmmttssggeerriicchhttssppllaattzz  11
5555227766  OOppppeennhheeiimm
TTeell..::  ((4499  66113333))  99445500--00
FFaaxx::    ((4499  66113333))  99445500--115555

1122..  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccrriitteerriiaa  sseelleecctteedd  uunnddeerr  ppooiinntt  99,,  oonn
pprreevviioouuss  ppaaggee::  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  ooff  tthhiiss  aarreeaa  iiss  iittss
rroollee  aass  aa  rreesstt  ssttoopp  aanndd  wwiinntteerriinngg  aarreeaa  ((sseeee  aannnneexx  22))..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::  IInn  tthhee  ssttaattee  ooff  RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz,,  iinn  tthhee
MMaaiinnzz--BBiinnggeenn  ddiissttrriicctt,,  bbeettwweeeenn  BBiinnggeenn  aanndd  MMaaiinnzz..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  wweettllaannddss  aarree  ffoorrmmeedd  oonn  rriivveerr  sseeddiimmeennttss  sseevveerraall  mmeettrreess
tthhiicckk..    OOvveerr  ccooaarrssee  ssaanndd  aanndd  ggrraavveellss,,  tthheerree  iiss  aa  ffiinnee  ssaanndd  aanndd



llooaammyy  ccllaayy  llaayyeerr..    BBeeccaauussee  ooff  llaattee  mmeellttiinngg  ooff  ssnnooww  iinn  tthhee  AAllppss
aanndd  hheeaavvyy  ssuummmmeerr  rraaiinnss  iinn  tthhee  bbaassiinn,,  wwaatteerr  iinn  tthhee  RRhhiinnee  iiss
uussuuaallllyy  hhiigghh  ffrroomm  sspprriinngg  ttoo  eeaarrllyy  ssuummmmeerr..    IInn  aauuttuummnn  aanndd
wwiinntteerr,,  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iiss  uussuuaallllyy  llooww..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall
pprreecciippiittaattiioonn  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  555500  mmmm,,  aanndd  tthhee  aavveerraaggee  aannnnuuaall
tteemmppeerraattuurree  iiss  99--1100    CC..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThheerree  aarree  wwaatteerr  ttaabbllee  oobbsseerrvvaattiioonn  wweellllss..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  vveeggeettaattiioonn  ooff  tthhee  rriivveerr  wweettllaannddss  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee
aarreeaass::  aann  uunnffoorreesstteedd  wweettllaanndd,,  aa  ssooffttwwoooodd  wweettllaannddss  aanndd  hhaarrddwwoooodd
wweettllaannddss..    TThhee  uunnwwooooddeedd  aarreeaass  aarree  ffoouunndd  oonnllyy  iinn  oonnllyy  aa  ssmmaallll
ppoorrttiioonn  ooff  tthhiiss  wweettllaanndd..    TThhee  ssooffttwwooooddss  ddeevveelloopp  oonn  tthhee  iissllaannddss
aanndd  iinn  SSppoorrkkeennhheeiimmeerr  AAllttrrhheeiinn  aass  ggrroovveess  ooff  wwiilllloowwss..    MMoosstt  ooff
tthhee  aarreeaa  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  hhaarrddwwoooodd  ttrreeeess,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  nnaattuurraall
vveeggeettaattiioonn  oonn  tthhee  FFuullddeerraauuee..    EExxcceepptt  ffoorr  ooccccaassiioonnaall  ppooppllaarr
ggrroovveess,,  tthhee  hhaarrddwwoooodd  wweettllaannddss  aarree  uusseedd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  ffoorr
ggrraazziinngg,,  ccuullttiivvaattiioonn  oorr  ffoorr  oorrcchhaarrddss..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::  SSeeee  aannnneexx  11

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::  SSeeee  aannnneexx  22

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::  ffoorreessttrryy,,  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg,,
hhuunnttiinngg  aanndd  wwaatteerr  ssppoorrttss

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::  AAtt  tthhee  ssiittee,,  tthhee  ffeeddeerraall
ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  sshhaallllooww  wwaatteerr  aarreeaa,,  tthhee  rriivveerr
bbaannkkss  aanndd  tthhee  iissllaannddss..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  llaanndd  iiss  oowwnneedd  bbyy  pprriivvaattee  oowwnneerrss..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

AAtt  tthhee  ssiittee,,  ffoorreessttrryy,,  aaggrriiccuullttuurree,,  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg,,  rreeccrreeaattiioonn
aanndd  wwaatteerr  ssppoorrttss  ((bbooaattiinngg  aanndd  wwiinnddssuurrffiinngg))

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  oorrcchhaarrddss  aanndd  aaggrriiccuullttuurree

2222..  FFaaccttoorrss  ((ppaasstt,,  pprreesseenntt  oorr  ppootteennttiiaall))  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg
tthhee  ssiittee''ss  eeccoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerr,,  iinncclluuddiinngg  cchhaannggeess  iinn  llaanndd  uussee
aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss::

AAtt  tthhee  ssiittee,,  ffoorreessttrryy,,  aaggrriiccuullttuurree,,  nnaattuurree  eexxccuurrssiioonnss,,  bbooaattiinngg
aanndd  wwiinnddssuurrffiinngg,,  mmaarriinnaass,,  ffiisshhiinngg  aanndd  hhuunnttiinngg

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  ffoorreessttrryy,,  aaggrriiccuullttuurree,,  rreeccrreeaattiioonnaall
aaccttiivviittiieess,,  ccaammppiinngg  ssiitteess,,  hhuunnttiinngg,,  tthhee  AA  6600//EE  4422  mmoottoorrwwaayy..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::
TThhiiss  aarreeaa  wwaass  ddeeccllaarreedd  aa  nnaattuurree  rreesseerrvvee  iinn  NNoovveemmbbeerr  11997722..
TThhiiss  aarreeaa  wwaass  ddeeccllaarreedd  aa  wweettllaanndd  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee
iinn  11997766..



2244..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  bbuutt  nnoott  yyeett  iimmpplleemmeenntteedd::

CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ffoorr  tthhee  FFuullddeerraauuee--IIllmmeennaauuee
nnaattuurree  aarreeaa  wwaass  rreevviisseedd  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999966..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

TThheerree  iiss  aa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  cceennttrree  ooff  tthhee  NNaattuurrsscchhuuttzzbbuunnddeess
DDeeuuttsscchhllaanndd  ((NNaabbuu))  iinn  BBiinnggeenn--GGaauullsshheeiimm..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

TThheerree  aarree  iinnffoorrmmaattiioonn  aaccttiivviittiieess  oonn  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ttooppiiccss  hheelldd
aatt  tthhee  NNaabbuu  ccoonnsseerrvvaattiioonn  cceennttrree..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

SSppoorrtt  ffiisshhiinngg,,  bbooaattiinngg  aanndd  wwiinnddssuurrffiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  sshhaallllooww
wwaatteerr..    CCaammppiinngg  aarreeaa  iinn  tthhee  bbuuffffeerr  aarreeaa..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

MMiinniisstteerriiuumm  ffüürr  UUmmwweelltt  uunndd  FFoorrsstteenn
KKaaiisseerr--FFrriieeddrriicchh--SSttrraassssee  77
5555111166  MMaaiinnzz

MMiinniisstteerriiuumm  ffüürr  WWiirrttsscchhaafftt,,  VVeerrkkeehhrr,,  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt  uunndd
WWeeiinnbbaauu
SSttiiffttssssttrraassssee  99
5555111166  MMaaiinnzz

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

BBeezziirrkkssrreeggiieerruunngg  RRhheeiinnhheesssseenn--PPffaallzz
((OObbeerree  LLaannddeessppfflleeggeebbeehhöörrddee  uunndd  FFoorrssttddiirreekkttiioonn))
FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt--SSttrraassssee  1144
6677443333  NNeeuussttaaddtt//WW

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::

HHeessssiisscchhee  LLaannddeessaannssttaalltt  ffüürr  UUmmwweelltt,,  WWiieessbbaaddeenn,,  11998888..    LLffUUGG
RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz::  BBiioottooppssyysstteemm  NNöörrddlliicchhee  OObbeerrrrhheeiinnnniieeddeerruunngg
((BBeessttaannddssaannaallyyssee  uunndd  EEnnttwwiicckklluunnggssvvoorrsscchhllääggee))..  BBoonnnn,,  KKaarrllssrruuhhee,,
OOppppeennhheeiimm,,  WWiieessbbaaddeenn..

LLffUUGG  OOppppeennhheeiimm,,  11999966..    PPfflleeggee--  uunndd  EEnnttwwiicckklluunnggssppllaannuunngg  ((PPEEPP))
ffüürr  ddaass  NNSSGG  FFuullddeerraauuee--IIllmmeennaauuee  ((ddrraafftt))..

LLffUUGG  ((eeddiittoorr)),,  11999911..  AArrtteennsscchhuuttzzpprroojjeekktt  ""SSttrroommttaallwwiieesseenn""  iinn
RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz..    IInnssttiittuutt  ffüürr  VVeeggeettaattiioonnsskkuunnddee  uunndd
LLaannddsscchhaaffttssöökkoollooggiiee,,  OOppppeennhheeiimm..


