
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. Христо Ив. Цаков, дсн, 
НСЗ „Лесовъдство и управление на горските ресурси” 

 
Относно: Ландшафтното оформление, заложено в проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. „Симеон Велики” и площад „Албена” в гр. Силистра 
 
Цел на проекта: Естествено продължение на проект „Зелена и достъпна градска 

среда” – Оперативна програма „Регионално развитие” чрез: ремонт на подземната 
техническа инфраструктура (изграждане на многофункционален колектор, ремонт на 
уличното осветление и тротоарните настилки, подобряване на околната среда, 
изграждане на велоалея и места за отдих и нов облик на жилищните и обществени 
сгради). 

 
Проектно предложение: Подмяна на съществуващата дървесна растителност и 

замяна с иглолистни и широколистни  дървета, вечнозелени и сезонно цъфтящи храсти  
(дендрологична ведомост). 

 
Вертикална планировка и състояние на алейните дървета 
Зелената градска система на ул. „Симеон Велики” е изградена от представители 

на род Platanus L. (чинари) и род Tilia L. (липи), залесени в редове непосредствено до 
уличното платно, отстоящи от изградените тогава нови сгради и тротоарна полоса от 8–
10 m преди 65–70 г. Това са едни от най-високите дървета, растящи по нашите 
географски ширини (достигат височина до 50 m и обиколка на ствола на 1.30 m над 
четири метра. Те са листопадни, с ценни стопански и декоративни качества, с мощно 
стъбло, широки корони с дебели и дълги странични разклонения. Листата са 
длановидно нарязани (приличат на яворовите), затова местните хора ги наричат 
понякога „явори”. Те са светлолюбиви, обичат дълбоки, умерено влажни почви, 
устояват сравнително добре на зимните студове, но младите фиданки често загиват. 
Понасят замърсяването на въздуха в големите градове и са шумоизолиращи. 

• Дърветата са с добър хабитус (външен вид) и в добро санитарно състояние. 
Листата са свежи и зелени без следи от нападащия ги миниращ молец по 
платана (Phyllonorycter platani Staudinger). Забелязват се частично сухи клони, 
пречупени от силния вятър. 

• Отделни екземпляри са в много добро състояние, с правилно оформени 
корони, добра сбежистост (пълнота) на стъблото (пред жилищния блок на № 
12). 

• Има отделни стъбла с мощни корони и височина над жилищните сгради 
(след пресечката на ул. „Хаджи Димитър” № 15 и вх. Г.). 

• Кореновата система е дълбока, с централен корен и странични разклонения. 
Дънерната част понякога нанася повреди по тротоара и бордюрите на 
уличното платно (срещу обменното бюро в дясната страна на улицата). Там 
чинарите се отличават с голям прираст по дебелина и височина в сравнение 



със съседните дървета (може би кореновата система се е възползвала от 
повреди в канализационната инфраструктура). 

• Обилната листна биомаса и съплодията през късната есен са причина за 
натрупване по покривните пространства и изискват грижи за почистване и на 
уличните настилки и отводнителните шахти. 

• Въпреки полаганите грижи от общината не всякога и навреме са извършвани 
налагащите се кастрения на разрасналите се в ширина клони и не са 
обработвани с нужните специализирани замазки против гъбни заболявания. 

• При отделни чинарови стъбла има избуяли коренови издънки (филизи), 
които трябва да се отстраняват (пред сградата на Общинския съвет). 

• От страната на четните номера на улицата по различни причини са отсечени 
няколко дървета. Изсъхналия ствол на чинара е добър пример за неговата 
специфичност и невъзможност да се развият нови леторасли от спящите 
пъпки. 

• Около магазин „Технополис” чинарите са в добро състояние и добре 
оформят улицата около голямата сграда. 

• Липовите дървета пред „Универмага” и отсрещната страна са в добро 
състояние. 

 
Предлагани решения: 
• Една мисъл на френския архитект Льо Корбюзие гласи: „Дървото е най-

съвършената сентенция на природата, защото е сътворена по законите на 
симетрията и красотата”. Дърветата се привързват към хората и те – към тях. 
Те са безпристрастни и всичко хроникират мълчаливо. Чинарите са перлата в 
Зелената система на Силистра. 

• Високо оценявам енергията на знайните и незнайни автори, специалисти и 
консултанти на този навременен проект. Той трябва да бъде осъществен. 
Времето не чака. Колекторът, кътчетата за отдих, новата пътна настилка 
трябва да се изградят, защото са нужни на хората. Нека да помислим още 
малко. Проблемът е сериозен, с много гледни точки, пристрастия и 
субективизъм. Най-трудно се прогнозира бъдещето, то е като „черна дупка”. 
Нека авторите да търсят решенията си равноотдалечени.  Само в приказките 
и „конят е сит и овесът – цял”. 

• Едно внимателно саниране (изрязване) на разрасналите се корони (по 
примера на оформяне на короната пред магазин „Фантастико”) е добро 
решение, макар и временно). Това просветляване трябва да отстои поне на 
един, не повече от два метра от сградите и да се запази тунелния характер 
на дървостоя. Където е необходимо, короната може да се повдигне, ако 
долните клони пречат. 

• Почвата около коренните площадки на стъблата да се разрохква и покрие с 
метални или от друг подходящ материал скари (кореновата система трябва 
да диша). 

• Кореновите и стъбловите напливи могат да се изрежат, а над тях да се 
изградят дървени сандъци, напълнени частично с подходяща почва и 
превърнати в цветарници или дървени пейки около дърветата. 

• В дендрологичната ведомост на проекта са допуснати някои неточности: 
иглолистните храсти от род Juniperus L. (смрика, хвойна) и от род Thuja L. са 



показани като дървета. От широколистните е даден превес  (предпочитание) 
на представителите на род Acer L. (явори), може би защото листната петура 
прилича на чинаровата. 

• Бих препоръчал, ако не е късно, да се предложат за озеленяване местни или 
успешно интродуцирани видове, които се развиват добре в „Дунав парк”. 

• Не на последно място е социалния и екологичен ефект. Гражданите на 
Силистра са свикнали със своите чинари, с обитаващите ги птици, с 
прохладата през лятото. 

• Благодаря на стопаните на този прекрасен град. Те си вършат своята работа. 
Ние хората не можем да преобърнем законите на природата и не можем да 
ги суспендираме. „Чо-век” – живот за 100 години. Историята чака Вашето 
мъдро Решение. 

 
Заключение 
Прекрасен проект, достоен за уважение, но в честта „Алейна дървесно-храстова 

среда (Паркоустройство)” е необходимо да се нанесат малки корекции. Планираната 
храстова и дървесна растителност може да се използва в парковата система. 

В момента разумно решение е: Оценка и рехабилитация на всяко едно дърво 
според неговото състояние. Там, където технологичните решения при изграждането на 
подземната инфраструктура (колектора) или бъдеща газопреносна мрежа налагат 
отсичане на отделно дърво, това да е крайна мярка. 

Нека и в бъдното Силистра (Доростол) остане „Зеления оазис на долния син 
Дунав”. 
 
25.07.2016 г.    Изготвил становището: 
Силистра     /проф. д-р Христо Цаков, дсн, 

Директор на Института за гората – БАН/ 
 
 


