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Моят роден край

Стрелча е разположена в подножието на Същинска Средна
гора, на 475 м надморска височина. През самият град се вие
живописната река Стрелчанска Луда Яна, а на север и
североизток от Стрелча, сред вековна гора, се издигат
причудливите форми на природният феномен Стрелчански
скални образувания.



Скален мегалитен комплекс
Качулата - Скумсале - Кулата

Разположен е северно от град Стрелча в посока Копривщица.
Комплексът заема площ от 300 дка. Съставен е от многобройни
скални групи, които имат уникална форма и размери. Проведе-
ните проучвания доказват, че функцията на този комплекс е
свързана с вярвания и ритуали, практикувани от древни
общества, населявали този регион.



Качулата

Скално светилище ,,Качулата’’ е разположено на около 7 км
северно от гр. Стрелча. Обхваща изолиран скалист връх. В най-
високата част е разположен голям вретеновиден монолит. По
каменните блокове има следи от човешка дейност: два скални
трона, вкопавания с различна форма: овални, елипсовидни, тип
’’казан’’ и ’’маркови стъпки’’.



Скумсале

Скално светилище ,,Скумсале‘‘се намира на около 8 км на
север от гр. Стрелча. Характеризира се с многобройни
последователни скални групи. Особен интерес представляват
образованията в северната част: скални арки, тронове, улеи,
жертвеници. Те били свързани с култовата дейност на траките.



Кулата

Скално светилище ,,Кулата“ се намира на 12 км североизточно
от гр. Стрелча. Върху скален масив с височина 16 м е
оформена площадка. В най-високата й част се намира скален
трон. От южната му страна е оформена арка. На 150 м от
комплекса се намира менхир - вертикално мегалитно
съоръжение с височина 5,8 м символ на мъжкото начало и
слънцето.



Родна Стрелча,

дивна и любима -

единствена и неповторима!

От който и връх над теб, 

колчем те погледна,

панорама чудна 

ме гали неизгледна.

От Вълк, от Стръмонос,

или  от Буная

опивам се от твоята омая.




