Palmiarnia w Lubiechowie
W latach 1911-1913, na zlecenie Jana Henryka XV Hochberga, ówczesnego właściciela zamku Książ, wybudowano zakład ogrodniczy, który zapewniał rodzinie książęcej i gościom całoroczny dostęp do egzotycznych
owoców, kwiatów i ziół. Centralną częścią ogrodnictwa
była palmiarnia z tarasem widokowym nad wejściem.
Ściany palmiarni wyłożono tufem wulkanicznym sprowadzonym w sześciu wagonach z sycylijskiej Etny.
Stworzono z niego tajemnicze alejki spacerowe, skalne
groty i wodne kaskady, które obsadzono 80 gatunkami
egzotycznych roślin.

ZIELONY KSIĄŻ

WŚRÓD LASÓW, MCHÓW I PAPROCI

Książęce ogrody i palmiarnia dostępne były od początku dla publiczności, a dwa razy do roku organizowano
tu wystawy kwiatów: jesienią odbywał się Festiwal Dalii, a w maju wiosenny festiwal kwiatów, którego tradycja przetrwała do dziś.

Zamek Książ w Wałbrzychu
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych

Książański Park Krajobrazowy położony jest w Sudetach Środkowych na Pogórzu Wałbrzysko-Bolkowskim.
Teren został objęty ochroną w 1981 roku i zajmuje powierzchnię 31,5 km2, przez co jest najmniejszym (i jednym z najstarszych) z dwunastu dolnośląskich parków
krajobrazowych. W samym sercu parku wyodrębniono
w 2000 roku rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha”, z typowo górskim krajobrazem,
licznymi przewyższeniami i stromymi szlakami turystycznymi, gdzie na urwistym cyplu skalnym o wysokości 395 m n.p.m. majestatycznie wznosi się zamek
Książ, otoczony Sudeckim Ogrodem Dendrologicznym.

Różnorodność krajobrazowa pozwoliła przez stulecia
połączyć piękno i tajemniczość przyrody z użytecznością i rolniczym zagospodarowaniem obszaru.

Czy wiesz, że …
Park krajobrazowy to nie tylko prawna forma ochrony
przyrody, ale także typ ogrodu, naśladującego naturę.
Sudecki Ogród Dendrologiczny – to 15 hektarów parku
w najbliższym otoczeniu zamku Książ . Należy do niego
m. in. 12 tarasów – ogrodów spacerowych rozmieszczonych na kilku poziomach wokół budowli, gdzie zasadzono ok. 300 gatunków krzewów i bylin skalnych:
powojników, irgi, jałowców, trzmieliny zwyczajnej,
czarnego bzu, pięknych okazów bluszczu pospolitego
i bukszpanu. Przez ogród biegną dwie zabytkowe aleje
lipowe i aleja kasztanowcowa, które prowadzą w malownicze, przełomowe odcinki dwóch rzek: Pełcznicy
i Szczawnika. Strome zbocza wąwozów, gdzie wysokość ścian dochodzi do 80 m, porastają wielogatunkowe lasy liściaste, kwaśne buczyny, lasy klonowo-lipowe, łęgi wierzbowe i jesionowe.
Wiosenny spacer wśród morza zieleni i kwiatów kwitnących azalii i różaneczników …

Czy znasz te drzewa?

Legenda o Skale Olbrzyma

lipa, kasztanowiec, buk zwyczajny, klon zwyczajny, klon
jawor, brzoza, jesion wyniosły

Ludzie mówią, że dawno temu żył w okolicy pewien Olbrzym, który siadał na skale nad urwiskiem i rzucał potężnymi głazami w dół, a te roztrzaskiwały się w rzece,
powodując huk jak w kamieniołomie.		

Najcenniejszym gatunkiem roślinnym podlegającym
ścisłej ochronie jest cis. W książańskim parku rośnie
ich ok. 130, występują w formie krzewiastej lub drzewiastej i potrafią osiągać imponujący wiek i rozmiary.
Najokazalszy jest cis „Bolko”, rośnie przy wejściu na
Ścieżkę Hochbergów od strony Pełcznicy, dzielnicy
Świebodzic. Jego wiek jest szacowany na ok. 500 lat,
w obwodzie pnia ma 285 cm i od 2006 roku jest Pomnikiem Przyrody.
Bogaty świat roślin i zróżnicowane ukształtowanie terenu tworzą dom dla wielu gatunków zwierząt: 89 gatunków mięczaków i 199 gatunków pajęczaków; owadów m.in. unikatowego motyla czerwończyka nieparka
i pazia królowej; płazów: traszki grzebieniastej, rzekotki drzewnej i salamandry plamistej.
Wśród ptaków ciekawsze gatunki reprezentują dzięcioły zielonosiwy i zielony, sóweczka i puchacz, pliszka górska, pluszcz, kowalik, zięba, sikorki i myszołów
zwyczajny.
W parku żyją jelenie, dziki, lisy, krety i wiewiórki, wzdłuż
potoków występują wydry, a na skalistych zboczach
występuje interesujący gatunek dzikiej owcy – muflona, sprowadzony w Sudety na początku XX wieku
z Korsyki i Sardynii.
W podziemiach zamku Książ zimują trzy gatunki nietoperzy: mopek, nocek Bechsteina i nocek duży, który
jest największym z krajowych nietoperzy (długość ciała ok. 6,5-8,5 cm i waga 27-41 g), ma długie i szerokie
uszy, futerko dorosłych osobników jest najczęściej brązowe, a młodych szarawe.

Mieszkańcy opuścili zamek, zwierzęta uciekły z lasów,
jedynie leśniczy wraz z siostrą pozostał w swym małym. Zabronił on dziewczynie chodzić na skałę, gdzie
przesiadywał Olbrzym, ale ona nie słuchała starszego
brata i pewnego dnia, zbierając jagody, dotarła w niebezpieczne miejsce. Olbrzym wziął ją na ręce i powiedział, że od teraz będą już zawsze razem. Dopiero wtedy dziewczyna zrozumiała, że takiego wielkoluda nikt
nie pokona. Usiadła i zaczęła płakać.
Leśniczy tymczasem wyruszył na poszukiwania siostry,
która już dawno powinna wrócić do domu. Gdy odnalazł ją siedzącą koło olbrzyma, postanowił że sprytnie
go przechytrzy, bo w gruncie rzeczy wiedział, że to jedyny sposób, by pokonać wielkoluda. Zaproponował
mu, że gdy tylko na własne oczy zobaczy, jak olbrzym
ciska potężnymi głazami prosto w przepaść, a tym samym przekona się o jego niesamowitej sile – bez wahania odda mu swą siostrę za żonę. I wskazał potężny
głaz, który Olbrzym, pewny swych umiejętności i siły,
podniósł …z lekkim wysiłkiem. Podszedł na skraj przepaści, zamachnął się porządnie i już miał cisnąć go
w dół, gdy nagle, niespodziewanie, stracił równowagę
i runął w przepaść, bowiem głaz okazał się dla Olbrzyma zbyt ciężki.
Po pewnym czasie skała, z której spadł Olbrzym zaczęła przypominać skamieniałego Olbrzyma. Gdy będziesz
spacerować po parku i dotrzesz na punkt widokowy…
będziesz stać dokładnie na jego skamieniałej głowie.
Popatrz wtedy na zamek oczami wyobraźni a zobaczysz, że przypomina karetę, na której siedzi woźnica,
z tyłu stoją stangreci, a karetę ciągną dwa konie…

