
Резерват „Царичина” 
 

“Царичина” е третият по големина резерват в Национален парк “Централен 

Балкан”. Той опазва представителна самоподдържаща се екосистема, за което 

е вписан в програмата "Човек и биосфера" на UNESCO. Разположен е в най-

северните склонове на Стара планина. Ядрото му се оформя от водосбора на 

Болованджика и обхваща близо 33 кв. км. площ. 

 

Името на запомнящото се огненочервено омайниче, което местните хора 

наричат "царичина", чудесно приляга на този резерват. Който веднъж е 

преминал през вековната елова гора над Рибарица, на път за хижа "Вежен", 

остава наистина омаян и съхранява тази гледка в спомените и сърцето си 

завинаги. 

 

Въпреки че по-голямата част от горите тук са букови и буково-елови, 

особено ценни са смърчово-муровите гори, оформящи горната горска 

граница. Тук се намира единственото обособено находище на бяла мура в 

Средна Стара планина. 

 

Скалистите, труднодостъпни терени на Царичина гарантират оцеляването на 

повече от 600 вида растения, от които 23 се считат застрашени от изчезване и 

са вписани в Червената книга на България. Между тях са витошкото лале, 

нарцисолистната съсънка, самодивското лале. 

 

Изключително разнообразна е фауната в резервата. Тук гнездят над 60 вида 

птици. Освен великолепните певци – дроздовете и чинките, многобройни са и 

грабливите птици. Както навсякъде в резерватите на “Централен Балкан” и в 

Царичина изконен господар е кафявата мечка. Тук живеят още вълкът, дивата 

свиня, благороден елен, сърна, златка, черен кълвач, бухал, дива котка. При 

повече предпазливост, в буйните потоци можете да зърнете палавите видри. 

 

На великолепието на Царичина можете да се любувате по време на целия 

преход между хижите Вежен и Ехо. Така ще забележите и бурните темпове, с 

които гората си възвръща териториите, отнети от каракачанските пастири – 
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млади смърчове и мури са се изкачили почти на самото било на планината. И 

може би не е далеч времето, когато над младата гора ще останат само гордите 

чела на Вежен и Юмрука. 

 

 
 

Източник: Национален парк Централен Балкан 
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