Защитените зони и защитените местности, както и природни
забележителности на територията на Община Созопол, които попадат в
общинските горски територии са:
ЗЗ “Бакърлъка” е разположена на южното Черноморско крайбрежие и
обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида
Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част от
площта и представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския
залив, Созополски залив и залив Каваците, включително няколко острова
(Свети Иван и Петър, както и Света Анастасия), както и част от териториалните
води на България на няколко километра от брега до Аркутино. Територията и се
простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до
морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото
Аркутино.
Предмет на опазване в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 са
следните видове птици:
Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов
пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка
бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла
(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia),
Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар
(Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел
(Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus
pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Сoкол скитник (Falco peregrinus),
Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Сив
жерав (Grus grus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Малка черног-лава чайка
(Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna
hirundo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis),
Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска
чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела
сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis),
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata),
Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan)

- ЗМ „Бакърлъка” – разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за

опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa
hageri Heldr., T. Thracica) и съобщества на други защитени и редки
растителни видове, забележителен ландшафт и скали;
- ЗМ „Блатото” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област
Бургас. Площ: 29.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1938
от 03.07.1970г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище
на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);
- ЗМ „Казаков вир” - разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за
опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и
естествени местообитания на редки растителни и животински видове;
- ЗМ „Раков дол” - разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на
естествените местообитания на редки и защитени видове птици;
- ЗМ „Стария соват” - разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване
на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и
растения, включени в Червената книга на НР България и в списъка на
застрашените видове в Европа;
- ЗМ „Тясната река” - разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода.
Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на
защитени и редки видове птици.
От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол
попадат:
- ПЗ „Блатото Алепу” - разположено до с. Равадиново, Община Созопол,

Област Бургас. Площ: 166.70 хектара. Документи на обявяване: Заповед
No.709 от 22.07.1986г. Международен статус: Рамсарска конвенция.
Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени
и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на
дяволски орех по Черноморското крайбрежие. Отстои на 9.2 км. по
права въздушна линия в югоизточна посока от разглеждания имот;
- ПЗ „Водениците” - разположена до с. Извор. Целта на обявяване е
опазване на скални образувания;

