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Интерпретативният маршрут „Камчийски пясъци“ се намира в 

район с изключително красива и разнообразна природа, в 

буферната зона на резерват „Камчия“ – защитена местност 

„Лонгоза“ с площ от 2300 дка. Видът на маршрута е пешеходен с два 

лъча в северна и южна посока по протежение на морския бряг с 

пясъчните дюни. Същинската част на маршрута започва от 

разклонението на пътя Ново Оряхово – Шкорпиловци, водещо към 

брега при бившия къмпинг „Изгрев“. До паркинга може да се стигне с 

автомобил или велосипед. Разстоянието до с. Шкорпиловци и 

курортния комплекс е 3.5 км, до Старо Оряхово – 7.5 км, а до 

общинския център Долни чифлик – 12.5 км. Използва се 

разклонението на главен път Варна – Бургас (Е 87) при Старо 

Оряхово.

Лонгозната гора при устието на река Камчия е обявена за 

резерват през 1951 г., а след двукратно разширяване площта му сега 

е 8497.5 дка. Резерват „Камчия“ и защитената местност „Лонгоза” са 

включени в списъка на биосферните резервати към програма „Човек 

и биосфера“ на ЮНЕСКО.

Плажът е част от най-хубавата 12-килеметрова плажна ивица на 

българското черноморско крайбрежие с добре запазени дюни и 

различни видове растителност по тях. За опазване на 

разнообразните местообитания и видовете в тях, в района са 

обявени две защитени зони по Директива за местообитанията – 

Дюните са обрасли с тревисти растения, издържащи на суша 
и засоляване на почвата



Плаж Шкорпиловци BG0000100 и Камчия BG0000116, които 

припокриват защитена зона по Директива за птиците Комплекс 

Камчия BG0002045. Разположена е в Черноморския биогеографски 

регион. Защитената зона с площ 129 199.37 дка обхваща лонгозните 

гори в долното течение на най- голямата българска черноморска 

река Камчия, крайбрежните дюни и залива пред тях. Зоната опазва 

пет типа дюнни местообитания, четири типа горски 

местообитания, естуар и три типа морски местообитания. 

Характерни за района са смесени гори от обикновен дъб (Quercus 

robur), бял бряст (Ulmus laevis) и планински ясен (Fraxinus excelsior). 

Районът е от голямо значение за множество редки видове 

растения, животни, риби и безгръбначни. 

В курортния комплекс на Шкорпиловци при крайната южна точка 

на маршрута се намира интересен археологически обект. Това е 

частично видим старобългарски земен вал с дължина 2125 м, 

разположен по двата бряга на р. Фъндъклийска при вливането є в 

морето. Той е част от по-голям археологически комплекс в 

землището на с. Шкорпиловци, посетен и описан в края на ХIX в. от 

братята Карел и Херменгилд Шкорпил, чието име носи днес 

селището. След проучване и реставрация комплексът има 

потенциал да се превърне в привлекателен обект на културния 

туризъм.

Крайбрежни дюни и смесени лонгозни гори



Граници на Виа Понтика

Виа Понтика
Виа Понтика е названието на западночерноморския прелетен път, 

по който всяка година преминават стотици хиляди мигриращи 

птици. Името му произлиза от античен римски път, преминаващ по 

крайбрежието, от Босфора до делтата на Дунав. 

Виа Понтика е вторият по значимост миграционен коридор на 

прелетни птици в Европа, които се размножават в източните и 

северните части на континента и зимуват в Африка. В България 

прелетният път се простира от брега на Черно море до линията 

Русе – Айтос – Малко Търново на запад. Съвременни оценки сочат, 

че през пролетта на север прелитат около половин милион птици, а 

по време на есенната миграция на юг преминават общо над 800 

хиляди реещи се птици – щъркели, пеликани, грабливи птици, както и 

хиляди блатни и врабчови птици.  

В природния комплекс при устието и долното течение на река 

Камчия с крайречни заливни гори, обширни пясъчни дюни и плажна 

ивица, храстови и тревни  съобщества, сладководни блата и морска 

акватория са установени 237 вида птици. 

 От срещащите се видове 101 са от европейско природозащитно 

значение. Като световно застрашени са включени 7 вида, а като 

застрашени в Европа – общо 94 вида. В комплекса гнездят в 

значителна численост сивият кълвач (Picus canus), черногърбото 

каменарче (Oenanthe pleshanka) и полубеловратата мухоловка 
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(Ficedula semitorquata)          
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(Ficedula semitorquata), поради което мястото e едно от най-

важните за тези видове в Европа. Полубеловратата мухоловка е 

представена тук с най-плътната си популация в България. 

Комплексът е едно от трите места по българското черноморско 

крайбрежие, където гнезди морският орел (Haliaeetus albicilla). 

Камчия се намира на миграционния път Виа Понтика и 

разнообразието от птици по време на прелет тук е много голямо. 

Горските масиви се използват за почивка от големи количества 

грабливи птици. Ежегодно по време на миграциите могат да се 

наблюдават прелитащи ята бели щъркели (Сiconia сiconia), 

къдроглави пеликани (Pelecanus crispus) и розови пеликани (Pelecanus 

onocrotalus), както и ливаден дърдавец (Crex crex), представители на 

чапловите, дъждосвирцовите и пойните птици. Разливите 

югозападно от резервата имат особена стойност като зимовище 

на пойния лебед (Cygnus cygnus), голямата бяла чапла (Egretta alba)  и 

червеногушата гъска (Branta ruficollis). През зимата в неголеми 

количества в района се задържа малкият корморан (Phalacrocorax 

pygmeus).

Морски местообитания

В морето пред Камчийска планина  подводният пейзаж е изграден от 

скални рифове, които са разположени почти без прекъсване по 

протежение на крайбрежието. Типични за тях са обраствания със 

Къдроглав пеликан
(Pelecanus crispus)

Голяма бяла чапла 
(Egretta alba) 



зелени водорасли, черни миди, морски гъби и колониални асцидии. 

Меките мергелни скали в плитката крайбрежна зона се обитават 

от мидата голям каменопробивач (Pholas dactylus), която копае 

ходове в скалите с въртеливи движения на назъбената си черупка. 

Видът е включен в списъка на на строго защитените животински 

видове на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания. Рифовете приютяват и голям 

брой други редки видове. За тяхното съхраняване способстват 

както акваторията на защитена зона Плаж Шкорпиловци, така и 

изцяло морската защитена зона Емона BG0001501 с площ 553.45 кв. км. 

Тя е обявена по Директивата за местообитанията за опазване на 

съобществата от кафяви, червени и зелени водорасли по скалните 

рифове, които предоставят много добри условия за развитие и на 

типични за морските ни води, но застрашени селдови риби: карагьоз 

(Alosa immaculata), харип (Alosa tanaica), средиземноморска финта 

(Alosa fallax). Морската защитена зона създава предпоставки за 

опазване и на китоподобните бозайници: морската свиня (муткур) и 

най-едрия черноморски вид делфин – афала.  

Риби и риболов

Рибата е един от най-важните ресурси на Черно море. В 

българските крайбрежни води са известни около 140 вида риба, като 

не повече от десет от тях са със стопанско значение.

Рифовете по протежение на плажа Прибоят с материали, 
оставени от морската вода



Рибите със стопанско значение са или трайни обитатели на 

българските води, или мигрират през пролетта от Мраморно море 

или анадолското крайбрежие на север към делтата на Дунав, за да 

хвърлят хайвер. Основните местни видове са трицоната и 

калканът, а най-важен от мигриращите видове е черноморският 

сафрид. Рибните ресурси на България се базират на най-масовите 

видове с добив над сто тона: трицона, сафрид, черноморска акула, 

попчета, кефалови риби, калкан, лефер, паламуд и рапан. Най-

големите улови в България са от местните видове – трицона, 

попче, черноморска акула и калкан. За някои видове се въвеждат 

квоти за риболов и годишни забрани за улов през размножителния 

им период. 

Видовете, включени в регионалната Червена книга за Черно море, 

са обект на специална защита, която в България се осъществява от 

Министерството на околната среда и водите.  

Морски бозайници

В Черно море се срещат три вида китоподобни бозайници: 

обикновен делфин, афала и морска свиня (муткур), представени от 

характерни подвидове.

Опазването на китоподобните бозайници е голямо 

предизвикателство за съвременността. Те се нуждаят от защита, 

тъй като са особено уязвими на различни заплахи, свързани с 

Oбикновен делфин
(Delphinus delphis ponticus)



човешката дейност – инциденти при улов в рибарски мрежи, 

намаляване на рибните запаси и хранителния им ресурс поради 

свръхулов, химическо замърсяване, високи нива на шум, сблъскване с 

плавателни съдове и други смущаващи животните дейности в 

морето. Заплахите за съществуването им са особено сериозни в 

затворените морета.

Китоподобните са високоразвити и интелигентни бозайници, 

които живеят дълго, имат ниска размножителна способност и са 

от съществено значение за морската екосистема. Те са в 

категорията на застрашените видове в Черно море според списъка 

на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Археологически комплекс

Археологическият комплекс в землището на с. Шкорпиловци е 

частично проучен и се състои от късноантична крепост 

(квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска 

гробница и част от старобългарски вал. Земленият насип, който е 

без ров, е широк 10 – 15 м и висок до 3 м. Насипът лежи върху 

развалините на късноантични постройки от IV – V в. Проучването 

на валовете показва, че всички те са изградени върху ниските 

незаливни тераси на морския бряг, върху двата бряга на някоя река 

или между бреговете на две реки. Навсякъде трасето на вала е 

съобразено с особеностите на терена – използвани са близките 

Афала
(Tursiops truncatus ponticus)



стръмнини на морския бряг, укрепена е крайморската тераса, 

пясъчната ивица е използвана като допълнително препятствие. 

Освен това в укрепителната система са включени и заблатените 

участъци на реките в района. В зависимост от условията като 

допълнително препятствие пред насипа имало и ров.

Валът при с. Шкорпиловци е вторият паметник на земленото 

строителство по Черноморието, проучен чрез редовни разкопки. В 

сектора по десния бряг на реката защитният насип е изграден от 

глинесто-песъчливи прослойки, примесени с камъни, фрагментирани 

тухли и хоросан. В участъка северно от реката конструкцията му 

напомня вала при Варна. Глинестият пясък – основният насипен 

материал – е укрепен чрез прибавяне на значително количество 

хоросан, който е придал на песъчливото тяло необикновена 

здравина. Там, където валът следва ръба на терасата, в 

централната му част е изградена широка каменна стена, спираща 

свличането на насипа по стръмния склон.

Античната крепост, която е част комплекса, се намира на 1.43 км 

югоизточно по права линия от центъра на с. Шкорпиловци. Тя има 

четириъгълна форма, разположена в посока север – юг. 

Приблизителните размери на стените са 100 м в посока север – юг, и 

70 м на изток – запад.

През втората половина на IV в. върху издигнатата в северния 

край могила е била изградена малка, но много солидна каменна 

Паметник на братя Шкорпил 
пред Археологически музей – Варна

Естакадата нa Шкорпиловци



крепост с две монументални кули, охраняващи портата, 

разположена на север. В ъглите на крепостта са се издигали кръгли 

кули. По същото време в източния край на крепостта е била 

изградена голяма църква – базилика.

Значението на района край Шкорпиловци нараства извънредно 

много през римската епоха I – IV в., когато покрай морския бряг е 

изграден стратегически път от устието на р. Дунав към 

Константинопол. Крепостта е разрушена от варварските 

нашествия в края на VI в.

Маршрутът е подходящ за всяка възрастова група туристи, 

индивидуални или организирани. Той е силно въздействащ с 

природните си дадености и красивия плаж, едно от последните 

останали диви места по българското черноморско крайбрежие. Най-

подходящ за посещение е интервалът април – октомври. През 

пролетта цъфтящите растения по дюните придават особено 

очарование на морския пейзаж. Препоръчва се стандартна 

туристическа екипировка за ходене сред природата със спортно 

облекло и туристически обувки или леки сандали за летния сезон. 

Желателно е всички да носят вода за пиене, както и слънцезащитен 

крем, слънчеви очила и шапка. През летния сезон е най-подходящо 

посещението да приключи преди обяд до 10.30 – 11.00 ч. 

Зеленината на гористата местност контрастира с пясъците
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07.10.2014 г. – част от Местна стратегия за развитие на Местна инициативна 
рибарска група Бяла – Долни чифлик – Аврен чрез Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство 2007–2013“. Проектът се финансира от 
Европейски фонд за рибарство и Република България.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

