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Palmiarnia to obiekt, który powstał za 
czasów Hochbergów. Była ona prezentem 
dla księżnej Daisy od jej męża, Jana Henryka 
XV. Hodowano tam zarówno warzywa 
i owoce na potrzeby Zamku Książ, jak 
i egzotyczne rośliny, sprowadzane dla 
księżnej niemal z całego świata. Wiele z nich 
można nadal podziwiać, a w dodatku od 
tamtego czasu Palmiarnia wzbogaciła swoje 
zasoby o wiele nowych gatunków, które 
także są obecnie dostępne dla 
zwiedzających. Od panowania Hochbergów 
wiele rzeczy się tu jednak zmieniło. 
Przykładem może być wejście, które dawniej 
mieściło się w szklarniach, a obecnie znajduje 
się w budynku głównym. Zwiedzający, 
spacerując między niespotykanymi 
w polskim klimacie roślinami, mogą także 
przejść przez tajemniczy tunel, zobaczyć 
udomowione żółwie oraz napić się herbaty 
w klimatycznej kawiarni. Najważniejsze 
w tym miejscu są jednak same rośliny, bo to 
właśnie one nadają palmiarni status 
wyjątkowego miejsca, które warto 
odwiedzić. 

Fot. 1 - Groty dla roślin wykonane z tufu wulkanicznego 
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Niezwykłe podłoże pod 
egzotyczne rośliny 
 Zarówno Jan Henryk XV, jak 
i księżna Daisy, mieli wiele bardzo 
nowoczesnych i niecodziennych idei. Efekty 
ich  pomysłowości widać zarówno w samym 
Zamku Książ, jak i w pałacowych ogrodach 
oraz Palmiarni. Jednym z odważnych 
przedsięwzięć księcia Jana Henryka było 
sprowadzenie do Wałbrzycha aż 7 wagonów 
tufu z Etny we Włoszech, będącego obecnie 
największym i najwyższym stożkiem 
wulkanicznym w Europie1. Przywieziony do 
Palmiarni tuf to lawa o temperaturze 
powyżej 1000 stopni Celsjusza z tego właśnie 
wulkanu, zastygła w wodzie. Do niedawna 
większość powierzchni Palmiarni zarośnięta 
była fikusem, po zdjęciu którego, 
pracownikom obiektu ukazało się ponad 
1000 wypustek w tufowym podłożu. Jak się 
okazało, w owych „kieszonkach” za czasów 
Hochbergów nasadzono rośliny, nawiązujące 
do czterech pór roku. Dziś te „doniczki 
tufowe” pozostają w pełni odkryte, by mogły 
być podziwiane przez zwiedzających. 

Kilka słów o wyjątkowych 
roślinach w Palmiarni 
 Najważniejszą atrakcją tego 
miejsca jest oczywiście, kolekcja roślin, które 
można tu zobaczyć. Palmiarnia była nie tylko 
domem dla egzotycznych i niespotykanych 
gatunków, ale także ogrodem warzywnym 
i owocowym oraz miejscem, gdzie 
hodowano kwiaty do zamkowych ogrodów. 
Niewątpliwie jednak, to właśnie te 
najbardziej niecodzienne, niespotykane 
w naszym klimacie okazy są największą 
dumą Palmiarni. Warto więc, zatem, poznać 
kilka ciekawostek, dotyczących najbardziej 
interesujących gatunków, jakie dostępne są 
w tym miejscu. Oto one: 

Agawa – jest to jedyna na świecie roślina, 
która rośnie, by zakwitnąć i zginąć. 
W warunkach naturalnych zakwita mając od 
8 do 10 lat, w Europie zaś dopiero mając ok. 
30 lat. Wypuszcza wtedy pędy, na których 
znajduje się ok. 3, a nawet 4 tysięcy 
maleńkich kwiatów. Roślina ta posiada dwie 
odmiany: Amerykańską (zieloną) oraz 
Meksykańską (biało-żółtą). Ta pierwsza 
zakwitła w książańskiej Palmiarni po raz 
pierwszy w 1978 r., a jej pęd ma około 8 m. 
Jego przyrost można z satysfakcją 
obserwować, bowiem zwiększa się on aż 
o ok. 20 cm na dobę. W naturze pęd rośliny 

                                                                                 
 

 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Etna [dostęp z: 23.07.2018 r.] 

może osiągnąć długość nawet 10 m.  Jako że 
Agawa jest żyworódką, w jej owocniku 
znajdują się dwa listki i korzonek. W pewnym 
momencie listki pękają i opadają, tworząc 
roślinę macierzystą. W ten sposób Agawa 

rozmnaża się, wypuszczając małe sadzonki, 
które w palmiarni są później przesadzane 
i pielęgnowane, aż zakwitną i cały proces 
rozpocznie się od nowa. Nie można więc 
zaprzeczyć, że zobaczenie na własne oczy 
kwitnącej Agawy to nie lada przywilej! 

Araukaria Excelesa – ta ciepłolubna 
roślina naturalnie wstępuje w Australii, gdzie 
stosowana jest często jako ozdoba, na 
przykład, podczas świąt. Ze względu na 
różnicę klimatów, w Europie nie rośnie 
w warunkach zewnętrznych i hodowanie jej 
możliwe jest jedynie w specjalnie 
przystosowanych miejscach, takich jak 
właśnie książańska palmiarnia. Znajduje się 
tutaj ponad stuletni okaz Araukarii Excelesa, 
czyli Wysokiej. Jej nazwa ma związek 

z faktem, że w naturalnych warunkach może 
ona osiągać do 15 m. wysokości. W Palmiarni 
zaś drzewo urosło do 10 m. 

Datura – w Palmiarni znaleźć można dwie 
odmiany tej rośliny: San Gwinea, która 
przybiera kolor biały oraz Arborea, która jest 
pomarańczowa. Rano i wieczorem kwiaty 
wydzielają silną woń. Dzięki temu  Datura 
nadaje się idealnie do walki z mszycą, 
pająkami i innymi insektami, szkodzącymi 
roślinom. Jej zapach, bowiem, zwabia je, a po 
48 godzinach kwiaty zamykają się, a owady 
giną. 

Juka – w środowisku naturalnym 
w Australii jej kwiatostan osiąga wagę aż do 
40 kg. W Palmiarni zakwita w październiku, 
a jej kiść kwiatowa rośnie do 90 cm i zawiera 
ok. 600-700 drobnych, kremowych kwiatów, 
ważących łącznie ok. 8-9 kg. Często są one 
wybierane na wiązanki ślubne. Oczywiście, 
w mniejszej ilości! 

Fot. 2 - Kwitnąca  Agawa 

Fot. 3 - Araukaria 

Fot. 4 - Datura 

Fot. 5 - Juka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etna
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Opuncja – ta, dająca cień na pustyni, 
roślina pochodzi z Meksyku i kojarzona jest 
ze świętą boginią słońca. Z czasem została 
sprowadzona do Australii jako potencjalna 
roślina żywopłotowa, jednak bardzo szybko 
zaaklimatyzowała się w nowym miejscu 
i stała się plagą. Żadnym sposobem nie 
można było poradzić sobie z jej rozrostem 
i ostatecznie zwalczono ją dzięki 
specjalnemu gatunkowi owada. Książańska 
Palmiarnia to miejsce, które umożliwia 
zobaczenie tej niesfornej lokatorki w Polsce. 

 

Fot. 6 - Opuncja 

Passiflora (Męczennica) – jej 
nazwa związana jest z wyglądem 
trzypiętrowych kwiatów, które przywodzą na 
myśl symbole, związane z męką i śmiercią 
Chrystusa. Dopatrzył się tego Giacomo 
Bosio, który w 1610 r. opisał kształty, które 
w niej dostrzegł. Ze względu na tę symbolikę, 
roślina nazywana jest także Kwiatem Męki 
Pańskiej, Kwiatem Pięciu Ran Chrystusa lub 
Koroną Pańską. Krąży też wokół niej wiele 
legend. Niektórzy wierzą, że wyrosła z łez 
ukrzyżowanego Jezusa . Niezależnie od 
poglądów religijnych, z pewnością warto 
zobaczyć na własne oczy kwiaty które swym 
niezwykłym kształtem budzą tak wiele 
skojarzeń. 

Phoenix Canariensis – miejscem 
naturalnego występowania tej palmy 
daktylowej są Wyspy 
Kanaryjskie. Okaz, znajdujący 
się w ksiażańskiej Palmiarni, 
liczy sobie już ponad 170 lat i był 
wielokrotnie rozmnażany. 
Roślina ta osiąga wysokość do 
25 m i posiada zwykle od ok. 80 
do ok. 120 liści. W Polsce, ze 
względu na klimat, nie jest 
hodowana na zewnątrz, 
podziwiać ją można, więc, 
głównie w oranżeriach. 

Fot. 8 -  Palmy daktylowe 

 

 

 

Róża Fürstin von Pless (Księżna 
Pszczyńska) - Teehybride, Rugosa 
hybride – jest to gatunek, wyhodowany 
w 1911 r. przez Petera Lamberta na cześć 
księżnej Daisy. Ten kremowy kwiat mógł być 
symbolem miłości, jaką księżna darzyła 
rośliny, a w szczególności właśnie 
róże oraz odzwierciedleniem jej 
urody. Choć pierwotnie ten 
gatunek został wychodowany 
właśnie w Palmiarni, obecnie nie 
można go tam podziwiać. Rośnie 
za to do dziś na zamkowym 
Tarasie Różanym. 

 

 

 

Fot. 7 - Męczennica 

Fot. 9 - Róża Księżnej Daisy 
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