
Местност Качул 

Качул е една от най-очарователните местности и неизменна част от 

екзотичната атмосфера на поречието на река Велека, преминаваща през 

територията на община Малко Търново и е на 3-4 км югоизточно от село 

Граматиково. Това е една от привлекателните местности по поречието 

на река Велека. Характерно за района е изключително богатата флора и 

фауна, която позволява да се организират преходи по поречието на реката. 

Местността предлага отлични възможности за пренощуване и по-дълъг 

престой. В този район на природен парк Странджа има множество маркирани 

маршрути и еко пътеки, които изкушават всеки почитател на планинските 

преходи, разходките и пикници в планината. Всичките еко пътеки обаче 

преминават през реката, като се поставя акцент върху конкретни символи на 

района - богата флора, изобилие от животински видове, гъстите гори или 

високите части на Странжанските склонове, където траките са оставили 

знаци от своето съществуване и цивилизация. Големият брой от природни 

забележителности съвсем не оставя посетителя безразличен и към останалите 

атракциони в района. В Качул има на разположение отлични условия и за 

риболов и лов. В река Велека определено има какво да се хване, докато в 

местната частна ловна хижа предлага обучение за начинаещите в горският 

лов. В близост до местността Качул се намира и популярната историческа 

местност Петрова нива, както и най-старият резерват на територията на 

страната - резерватът Силкосия. Свежият въздух богатството от поляни за 

пикници, условията за активна разходка или спорт са само част от прелестите 

на местността Качул - една от най- красивите местности за еко туризъм в 

района на Странджа. Тук по всяко време на годината туристът може да се 

наслади на очарованието на притихналата природа и да се потопи в 

неповторимата атмосфера на поречието на р. Велека. На територията й с 

площ от 29 000 ха активно се развива ловен туризъм, за селекционен отстрел, 

пътна мрежа, модерна ловна база. За организирането на ловностопанска 

дейност Дивечовъдната станция разполага с три ловни дома - в местността 

Качул, Петрова нива и в с. Кондолово.  

Интересна е и представителната "Горска сбирка", посветена на биологичното 

разнообразие и историята на горското дело в района. Основните видове 
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дивеч - благороден елен, сърна, дива свиня, горски бекас са с повишени 

запаси и подобрени качества. Закътана в подножието на зелените хълмове 

край р. Велека, до прочутия извор с хубава студена вода. Базата в м. Качул е 

в непосредствена близост до дендрологичната колекция на ДДС 

Граматиково. Живописната природа, дивечът с беспорни трофейни качества 

и добрата ловна база са предпоставка за развитие на успешен ловен туризъм. 

В м. Качул до р. Велека се намира Дентрариума на площ от около 30 декара. 

Съдържа богата колекция от чуждоземни видове дървета и храсти. 

Изграждането на Дентрариума започва през 1958-1959 г. от Горското 

стопанство Граматиково. Първите извадени от него фиданки служат за 

основа на бъдещата сбирка от местни и най-вече от чуждоземни дървесни 

видове. През годините са засети семена от черен бор, крептомерия, секвоя, 

внесени са кедър, лиственица и бамбук. Пренесените от европейската, 

азиатската и северноамериканската флора видове успешно се развиват в 

новата среда. Трите находища на индокитайски бамбук и днес придават на 

местността особено екзотичен вид. През 2001 г. започва създаване на нова 

колекция от богатата местна дендрофлора на Странджа - редки и защитени 

растителни видове характерни за планината. 
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