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Дейности  свързани с опазване и поддържане местообитания 
на горската  прилепна фауна

Дейност: Опазване на значимо подземно местообитание на два вида  прилепи по Натура 2000 
– Пещерен дългокрил Miniopterus schreibersii и Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum.

   Ограничаване на достъпа до местообитание на горската  прилепна фауна ,чрез поставяне на решетки на два 
входа на галериите; - през лятото на 2013 година на входа на двете галерии бяха поставени метални решетки, 
специално проектирани за предпазване на значимите подземни местообитания на двата прилепа Пещерен 
дългокрил и Голям подковонос.



Проучване на горската  прилепна фауна 
в парка и миграциите й.



   Инсталиране на специални къщички за прилепи 25 
броя, 5 трансекта (тип Schwegier) за 6 вида: Воден 
нощник (Myotis daubentonii), Ръждив вечерник (Nyc-
talus noctula), Сив дългоух прилеп (Plecotus austria-
cus), Малък вечерник (Nyctalus leisleri), Натереров 
нощник (Myotis nattereri) и Бехщайнов нощник (Myotis 
bechsteinii) един от консервационно най- значимите 
горски видове прилепи в България и Европа . 

– по проекта бяха проектирани, изработени и 
доставени специални къщички за прилепи. 25-
те къщичките бяха разположени на 5 трансекта в 
различни горски местообитания.



Дейности свързани с Опазване и Възстановяване 
на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)

   Проучване и оценка на природозащитния статус
   Реализиране на мероприятията  по възстановяване на хабитата- премахване на храсти и млади дървета на 2 
поляни, общо площ 1.2 ха), - в рамките на изпълнение на проекта с моторен трион и храсторез бяха почистени 
две поляни от дървета и храсти, прорастнали в централните и периферни части на двете поляни. В края на 
месец юли след плодоносенето на орхидеите на височина 6 см. от земята, бе извършена първа коситба, а втората 
коситба се извърши в периода на първата десетдневка на октомври на височина 4 см. от земята.



     Осигуряване на обслужването на фотокапаните за видеонаблюдение  на местообитанията, събиране на записите 
от наблюдението и обработка. – през месец септември бе избрана фирма, която да изпълнява обслужването на 
преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната 
работа. Снемането на данни става на всеки 2 дни, а преместването на преносимите камери на всеки 15 дни в 
подходящи, избрани от изпълнителя точки за монтаж с GPS координати.



Поддържане базата  данни от наблюдението



Дейности, за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура 
в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието

    Изграждане на система за наблюдение  на местообитания и видове: 2 Влажни зони „Голямото водно огледало”, 
„Малкото водно огледало”; 2 поляни - местообитание на орхидеи; видове - мишелов и  голям ястреб, бухал, сърна, 
дива свиня, заек, червеногърба сврачка, дива котка; Миграция  на птиците – пролетна, есенна;  - през лятото 
на 2013 година бе избрана фирма, която да извърши строително монтажни работи, необходими за изпълнението 
на система за наблюдение за нуждите на ПП „Златни пясъци”. Строително-монтажните мероприятия включваха 
изграждане на кабелно трасе чрез прокопаване на трасе от общо 2574 м., полагане на оптичен и захранващ 
кабел и поставяне на 9,5 м. пилони , на които бяха монтирани стационарните видеокамери.



   Осигуряване обслужването на системата за наблюдение  на местообитанията, събиране на записите от 
наблюдението и обработка. - в новия посетителски център „Аладжа манастир” е оформен център за видеонаблюдение 
на биологичното разнообразие в парка. Тук посетителите имат възможост да видят характерни за територията 
видове и местообитания в реално време, както и да разгледат клипове на патица зеленоглавка с нейните малки, 
сръндак, спасителни акции и много други заснети с подвижните фото-капани. Седем стационарни и четири 
преносими камери осигуряват денонощно наблюдение на Защитената територия.



Дейности насочени към Проучване значението на ПП ”Златни пясъци” 
за мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA

   Определяне на наблюдателните пунктове и обхват за провеждане на теренни изследвания върху мигриращите 
птици, подготовка за наблюденията и административна дейност – 01.06.-01.08.2012 г.  и  01.06.-01.08.2013
   Провеждане на теренни изследвания през есенната миграция – 1 август до 15 ноември (2012г.-2013)
   Провеждане Теренни наблюдения през пролетната миграция – 1 март – 15 май 2012 г. и 1 март – 15 май 2013 г.



Дейности свързани 
с популяризиране на 

проекта, редките 
растителни и животински 
видове и повишаване на 
капацитета на парка  за 

еко-туризъм
   Изработка на дипляна  за проекта, 
брошура за прилепи, брошура за 
орхидеи – изработена е дипляна за 
проекта на български и английски 
език.
   Изработка на стикери



За допълнителна
информация:

Дирекция на Природен парк 
“Златни пясъци”
гр. Варна 9007, пк. 20
тел: 052/ 355 591, 052/ 355 561 (директор)
факс: 052/ 355 541
e-mail: dnpzlatni@iag.bg,
http://www.parkzlatnipiasaci.com/

Този бюлетин е създаден с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз чрез Опера-
тивна програма „Околна среда 2007 – 2013 
г.”. Цялата отговорност за съдържание-
то на документа се носи от ДПП „Злат-
ни пясъци” и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че отразява офици-
алното становище на Европейския съюз и 
правителството на Република България, 
представлявано от Министерство на 
околната среда и водите.
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