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Снимка: Хижа „Колменхоф“ при извора 
на Брег

Изворите на най-европейската река Дунав
Една многовековна дискусия

ската църква „Све-
ти Йохан“(„Sankt 
Johann“) и дворе-
ца-резиденция на 
рода Фюрстенберг. 
Така наречената точ-
ка на изхвърляне на 
карста е много из-
кусно проектирана. 
Басейнът на извора, 
който се намира ди-
ректно в градината 
на двореца„Фюр-
стенберг“, е заоби-
колен с ограда от 
ковано желязо. Този 
извор се захранва от 
дъждовна вода, която 
се просмуква в земя-
та и блика от почвата 
в парка на двореца.
Сегашният си вид 
изворът в Донауе-
шинген дължи на 
обширни ремонтни 
дейности, които се 
проведени от 2013 г. 
до 2015 г., благода-
рение на княз Фюр-
стенберг и градската 
управа. За ремонта 
на паметника, укре-
пването на стената на 
църквата зад памет-
ника и строежа на 
асансьор са изразхо-
дени 3 000 000 евро, 
като част от парите 
са осигурени от кня-
жеската фамилия. 
Изворът с монумен-
талната си архитек-
тура е символът на 
град Донауешинген. 
Посещаван е не само 
от многобройни ту-
ристи от целия свят, 
но е и любимо място 
за срещи и почивка 
на жителите на града 

и околните селища, 
както и място за про-
веждане на официал-
ни мероприятия на 
открито. Често сре-
щан обичай е хвър-
лянето на монети в 
извора, за да се сбъд-

нат лични желания. 
При това, хвърлящи-
ят монета, трябва да 
е обърнат с гръб към 
извора.
Храмът на Дунав 
(Donautempel) се 
намира на мястото, 

където потокът от До-
науешинген се вли-
ва в притока Бригах. 
Построен е през 1910 
г. под ръководството 
на Франц Швехтен 
по поръчение на Ви-
лхелм II. Това е по-
дарък от последния 
германски кайзер Ви-
лхелм II за княз Макс 
Егон II Фюрстенберг, 
един от най-близките 

приятели на кайзера, 
поне от 1907 г.
От извора до място-
то, където Бригах и 
Брег се сливат и да-
ват началото на Ду-
нав, се върви около 
1,5 km. В момента 

Снимка:Мястото на планираното сливане на притоците 
Бригах и Брег

се работи усилено по 
смяна на ландшафта 
на притоците. Мя-
стото на сливане ще 
се премести 300 m 
по-близо до центъра 
на града. Така река 
Дунав ще стане 300 

m по-дълга. Поради 
ремонтните работи 
статуите са демонти-
рани и предадени за 
съхранение и рестав-
рация. 
Според техническия 
ръководител Юлиян 
Франтце, с когото 
проведохме кратък 
разговор, целта на 
строителните мерки 
е ревитализирането 

на ландшафта. Със 
смяната на коритото 
на потоците и място-
то на сливането им, 
както и поставянето 
на корени от дърве-
та, се цели създаване 
на по-добри условия 

за размножаване на 
рибите, животните и 
птиците. С постро-
яването на новите 
мостове ще се даде 
възможност на жи-
телите и гостите на 
града да се наслаж-
дават на новия ланд-
шафт, като хората ще 
пречат по-малко на 
флората и фауната. 
Ревитализационни-
те мерки ще доведат 
до намаляване ско-

ростта на водата на 
потоците. Голямото 
предизвикателство 
пред строителните 
инженери е как да 
бъдат предотврате-
ни наводнения,кога-
то реките прииждат 

вследствие на оби-
лни дъждове или 
снеготопене, което 
в провинция Ба-
ден-Вюртемберг се 
случва често.

Интересно е да се 
отбележи, че тъй 
като става дума за 
проект, финансиран 
с обществени сред-
ства (4 000 000 евро), 
за да бъде информи-
рана обществено-

стта, на мястото на 
заграждението на 
строителния обект 
са поставени голе-
ми банери, които 
описват подробно 
проекта и фирмите, 
спечелили обще-

ствената поръчка. 
Проектът ще бъде 
завършен през 2022 
г. В интервю от 
08.07.2020 г. кметът 
на Донауешинген 
Ерик Паули изтъква, 
че ремоделиране-
то на сливането на 
Дунав е „шанс на 
века”.
Като заключение 
може да се отбеле-
жи, че най-атрак-
тивната дестинация 
е безспорно Дона-
уешинген, защото 
освен изворът и на-
чалото на Дунав, там 
се намират дворецът 
с резиденцията, как-
то и пивоварната 
„Фюрстенберг“. Би-

рата „Фюрстенберг“ 
доминира на пазара 
от град Фрайбург до 
град Филинген. Фа-
милия фон Фюрстен-
берг е имала повече 
от 700 години екс-
клузивното право да 
произвежда бира, но 
от 2004 г. пивоварна-
та е собственост на 
концерна Хайнекен.
Спорът за извора на 
най-европейската 
река Дунав е в зати-
шие през лятото на 
2021 г.
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Снимка: Паметник на майка Баар 
и дъщеря й Дунав пред извора в 
Донауешинген

Снимка: Храм на Дунав в Донауешинген

Снимка: Техническият ръководител Юлиян Франтце пред банер на строителен обект 
„Сливането на Дунав“


