Лесопарк „Аязмото” или „Метрополит Методий Кусев”
В миналото се е казвал „Ленин”. Лесопарка е създаден от Методи Кусевич. На 28.02.1895
г. се извършва първото залесяване върху безлесния, скален и сух Аязмо баир. Лично дядо
Методи носи в ръце копач и горски фиданки и сам копае и засажда за пример на всички.
Така за кратко време се полагат основите на този изестен днес лесопарк.
През 1897 г. дядо Методи иска чрез тогавашното министерство на външните работи и
изповеданията да му се доставят горски и декоративни фиданки от Франция, Испания и
Мала Азия. През следващите години, чрез частни фирми се доставят и други дървесни и
храстови видове от различни държави, предимно от южни и субтропични, като
хималайски бор, евкалипти, кедри, криптомерия, гръцка ела, испанска ела, паламудов дъб
и др. Залесяването достига 70-80 дка годишно още през 1899 г.
За периода до Първата световна война на „Аязмото” са създадени повече от 500 дка
горски култури, а по-късно се разраства и на изток по баира Казлера, и на север, където се
обхващат още по-големи площи.
Днес лесопарка е с площ 3200 дка, върху които са разположени разнообразни по форма
растителни групировки, създадени съобразно с условията и микроусловията на
неблагоприятния терен.
Първата зоан на парка заема южния и югозападен склон на Аязмо баир с еднообразен
терен, с много малко природни дадености. Тя съставя 15-20 % от територията на целия
лесопарк. Горските култури и декоративни групи се характеризират с голямо видово
разнообразие: върху северната и северозападната страна те са от кипариси, туя, кедри,
черен бор, морски бор, акация, мъждрян, бадем, бъз, копривка и естествена драка, но
обликът се предава от черния бор, кипариса и кедъра, а върху южната и югоизточната
страна те са от черен бор, липа, кедри, акация, мъждрян, конски кестен, бряст, мекиш,
пърнар, като обликът е от черния бор и липа.
Втората зона обхваща останалите 80% от територията на лесопарка, като се простира в
източна посока от билото на „Аязмото”, включвайки и м. Казлера и горските култури
върху „втория” и „третия” баир.
И тук също лесопаркът е създаден пейзажно чрез изкуствено залесяване в различни по
форма и големина комплекси съобразно с теренните условия. Растителността е много поеднообразна – преобладаващ вид е черният бор.

На билото има малко езеро с фонтан, детска площадка и декоративни чешми – всички в
зоната на масова посещаемост. В съседство се намира и много добре устроеният зоокът.
„Аязмото” е един от най-привлекателните лесопаркове в страната.
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