
 

Вършец 

Секвоя 

 
Намира се близо до центъра,в частен дом и  е на повече от 100 години. 

 

Чинари 

 

 
Във Вършец има страхотна алея, която наричат Алеята на чинарите. Това е пешеходна 

зона, дълга около 2 км. Дърветата са на възраст над 100 г. и големите им корони 
оформят зелен тунел от центъра на Вършец почти до квартал "Заножене".  



 
 

Железна  

Многовековното церово дърво „Мирото”  

 

 
Железничанският цер Мирото се намира в непосредствена близост до селото, на юг 

около 1 километър, в местността Лиската, граничеща с Циганско лице и Попова ливада. 
Корените му са достигнали до водите на Черновръшки дол. 

„Многовековното дърво” е от вида на дъба, обиколката му е 5,5 м. в основата, а 
височината му е приблизително 32-37 метра. Церът е листопадно дърво, като дъба. 

Дървесината му е устойчива във вода, но не е предпочитана за огрев, както листата му 
за фураж. 

Топлолюбиво и светлолюбиво дърво. Разпространено е в Северна Европа, в Мала Азия, 
Сирия и Кавказ, а у нас - предимно в Дунавската хълмиста равнина, Североизточна 

България, Източна и Западна Стара планина, на височина до 1000 метра. 
 



 
Железничанският цер е преживял много години и векове, трудно е да се определят 

годините му и вековете му. Може да се предполага със сигурност, че е над 400 години. 
Точната му възраст може да се определи от специалисти. Въпреки възрастта си, 
дървото има мощна корона, с дебели криви разклонения. През пролетта и лятото 

зелените му листа и величественият му вид са приятни за гледане. Гледката е още по-
привлекателна, когато под сянката му пладнуват овце. 

Това дърво е свидетел на много мъки, преживени в този край, на много тайни от 
историята му, неговата историческа съдба е свързана с верските традиции в 

Чипровския край. Хората преди много години са го наричали „Мирото”. То се намира в 
бившите имоти на несъществуващия вече католически манастир, строен през XV век. 
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