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Дейности  свързани с опазване и 
поддържане местообитания на 
горската  прилепна фауна

1. Опазване на значимо подземно местообитание на два вида  
прилепи по Натура 2000 – Пещерен дългокрил Miniopterus 
schreibersii и Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum., чрез 
поставяне на решетки на два входа на изкуствените галерии.

2.  Инсталиране на 25 броя специални къщички за прилепи, 
5 трансекта (тип Schwegier) за 6 вида: Воден нощник Myotis 
daubentonii, Ръждив вечерник Nyctalus noctula, Сив дългоух 
прилеп Plecotus austriacus, Малък вечерник Nyctalus leisleri, 
Натереров нощник Myotis nattereri и Бехщайнов нощник Myotis 
bechsteinii 

3.  Проучване на горската  прилепна фауна в парка и миграциите 
й.  Окончателният  доклад от проучването е публикуван в сборник 
с материали от Балканска спелеоложка конференция „ София -
2014”
Направени са 5 теренни проучвания за период от 2 години

Резултати
регистрирани са 16 вида прилепи, като два от тях са установени 
за първи път. 
 на територията на парка са установени 48% от видовете прилепи, 
обитаващи територията на България.



Дейности свързани с Опазване и 
Възстановяване на местообитания 
важни за орхидеи (тип 6210)
1. Реализиране на мероприятията  по възстановяване на хабитата за 
две годишен период-, общо   площ 1.2 ха 

почистване от храсти и млади дървета на местообитания на орхидеи 
на две поляни  на територията на природен парк  „Златни пясъци” 
с площ 1,2 ха, - всяка година
премахване на  преходната храстова ивица по периферията на 
откритите пространства на две поляни - всяка година;
коситба два пъти път годишно след узряване на семената на 
представителите на сем. Orhidaceae  - първата коситба юли - август 
а втората септември - октомври 

2. Проучване и оценка на природозащитния статус на местообитанието и 
Набелязване на мерки за възстановяване нa благоприятен природозащитен 
статус.
Извършени са 8 теренни проучвания

Резултати
Установени са 232 растителни вида от 162 рода на 46 семейства.
Установени са 16 вида от сем. Салепови (Orchidaceae) от които четери вида 
фигурират в ЗБР и Червените списъци а един вид фигурира в Бернската 
конвенция  5 вида са нови за територията на ПП „Златни пясъци“.

3.Обслужване на фотокапаните.



Дейности, за подобряване на 
информационно-туристическата 
инфраструктура в парка

Оформяне на център за наблюдение на биологичното разнообразие  
в парка Закупуване на аудио-видeо техника                                   
Закупуване на Фотокапани                    
Изграждане на кабелно трасе. Проектиране
Aбонаментно обслужване  /коригиране и ремонт на системата за 
видеонаблюдение/  



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

Проведени са  теренни наблюдения в рамките на четири 
миграционни сезона – два пролетни през 2013 и 2014 и два есенни 
– есента на 2012 и 2013 г 

Записани  са 3 561 наблюдения и са регистрирани 166 622 птици 
от 33 вида  от петте разреда - Щъркелоподобни (Ciconiiformes), 
Пеликаноподобни (Pelecaniformes), Соколоподобни (Falconiformes), 
Жеравоподобни (Gruiformes) и Гъскоподобни (Anseriformes).

От тях реещите, мигриращи птици са 78 284, от които щъркели 
– 61 768, пеликани – 2 224 и грабливи птици – 14 292 екземпляра.



Дейности, свързани с популяризиране на проекта
Пресконференции  с медиите
Работна среша с медиите, туроператори и заинтересовани страни
Изработка на дипляна  за проекта
Брошура за прилепи
Брошура за орхидеи
Изработка на стикери
Издаване на 3 бр.електронен бюлетин
Постоянна табела за приноса на ЕС, орхидеи, миграция и птици – 3бр.
Преработка на сайта

Постигнати резултати:
Опазeно едно значимо подземно местообитание на два вида прилепи от Натура 2000 Miniopterus 
schreibersii и Rhinolophus ferrumequinum.
Инсталиране на  25 специални къщички за прилепи (тип Schwegier) за Myotis bechsteinii един от 
консервационно най-значимите горски видове прилепи в България и Европа
Подобрено местообитание, важно за орхидеи (тип 6210) – (2 поляни, общо площ 1.2 ха),
Оформен център  за видеонаблюдение на местообитанията и видовете от флората и фауната в 
парка.
Изградена система за видеонаблюдение за опазване на местообитанията и видовете от флората 
и фауната  в парка.
Проведени  3  научни изследвания на територията на ПП с цел увеличаване на научните знания в 
областта на горската фауна и приоритетни местообитания.
Усъвършенствана политиката на управление на природния парк чрез допълнителни функции на 
Парковата Администрация по възстановителни и поддържащи мерки в горските местообитания 
Повишен капацитет на парка за развитие на възможностите за балансиран екотуризъм и 
образователни екологични дейности
Подобрени условия за устойчиво ползване на ресурсите чрез подобрена  паркова  информационно-
туристическа  инфраструктура
Изработени две брошури за прилепи и орхидеи, показващи консервационно значимите растителни 
и животински видове в парка.
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Мерки за информация и 
публичност

Публикации до местните медии за стартирането и напредъка 
на проекта – 10 бр.
Публикации на интернет страницата на ДПП ”Златни пясъци” 
и РИОСВ Варна за проекта и обявените търгове
Изработка  и разпространение на 3 бр. електронен бюлетин 
с информация за напредъка на проекта и популяризиране на 
дейностите сред целевите групи и организациите/ населението 
в съответните общини.
Пресконференции пред медиите в началото и  в края на 
проекта
Публикуване логото на програмата и ЕС на всички писма и 
документи, създадени във връзка с реализацията на проекта
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