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ZAŁĄCZNIK 3: Audio Guide 
 

Park pałacowy w Żmigrodzie 

 

Punkt 1. Wstęp 

Zespół Parkowo-Pałacowy w Żmigrodzie stanowią zabytkowy park o powierzchni około 5 ha oraz 

zachowane ruiny i zabytkowa ceglana baszta, w której znajduje się Centrum Informacji 

Turystycznej. Przy wejściu do Parku, na trawniku, na dwóch wspornikach stoi figura karpia o 

długości 2 m. Karp jest gatunkiem flagowym Doliny Baryczy, ponieważ karpiowe stawy 

hodowlane są ostoją wielu gatunków ptaków. Figura wykonana jest z tworzywa, pomalowana w 

fantazyjne wzory przedstawiające motywy roślinne w odcieniach głównie pomarańczu i bieli. 

Figura jest elementem Kolorowego Szlaku Karpia po Dolinie Baryczy. Karpia można dotknąć, 

znajduje się on na wysokości około 1,20 m nad ziemią, należy podchodzić bardzo ostrożnie, 

najlepiej z czyjąś pomocą, ponieważ za figurą jest stroma skarpa.  

Za figurą przepływa rzeka Barycz, a po lewej stronie przebiega droga i biało-niebieski most nad 

rzeką. W tym miejscu Barycz płynie bardzo powoli, jest to jedna z najwolniej płynących rzek w 

Europie. Nie słychać szumu wody, nurt lekko kołysze roślinnością wodną i niesie ze sobą małe 

liście oraz drobiny, które wpadły do rzeki. Do brzegu prowadzi drewniany, ciemnobrązowy pomost 

umiejscowiony na stromej skarpie porośniętej trawą. Służy on do wodowania kajaków, ponieważ 

w tym miejscu przebiega Szlak Kajakowy Doliny Baryczy. Kajaki można wynająć w wielu 

miejscach, są dwuosobowe, więc wraz z osobą widzącą można zwiedzać ten teren z perspektywy 

rzeki.  

Po prawej stronie rozpoczyna się ścieżka prowadząca do Parku, od strony rzeki rośnie wzdłuż 

niej szpaler starych dębów. W oddali rozciąga się widok na Park i ruiny pałacu. Park jest zadbany, 

ma dużo elementów naturalnych, jest stary, powstał na terenie dawnego lasu. Przy ścieżkach 

stoją drewniane ławki, na których można odpocząć. Z toalety można skorzystać w Centrum 

Informacji Turystycznej w Baszcie oraz na pobliskiej stacji benzynowej. 



 

Punkt 2. Powalone drzewo 

Na trawniku leży przewrócony pień robinii akacjowej o długości około 5 m i średnicy ponad 1 m. 

Z jednej strony widać pozostałości korzeni, co oznacza, że jest to wykrot, z drugiej strony korona 

została odcięta piłą. Pień martwego drzewa pozostawiony w środowisku przeżywa drugie życie, 

spokojnie się rozkłada, służąc za pokarm wielu różnym gatunkom zwierząt, tak zwanym 

saproksylofagom, czyli organizmom żywiącym się drewnem martwych drzew. Na pniu posadzono 

rozchodniki, jest on także porośnięty bluszczem, a gdzieniegdzie samo drzewo jest na tyle 

żywotne, że puszcza drobne ulistnione kolczaste gałązki. Aby poczuć strukturę kory, można 

dotknąć pnia, ale należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ robinia akacjowa jest drzewem 

kolczastym. Od strony przekroju można wyczuć pod palcami słoje przyrostów rocznych.  

Pozostawianie martwego drewna jest niezwykle ważne dla przyrody. Martwe drzewa 

pozostawiane są również w wielu innych miejscach w parku, jest to wynik bardzo dobrego 

zarządzania przez Gminę Żmigród, nie jest to zaśmiecanie, ale bezpośrednie pomaganie 

przyrodzie poprzez zwiększanie bioróżnorodności lokalnej. 

 

Punkt 3. Baszta 

Po lewej stronie od ścieżki znajduje się ceglana baszta, która jest najstarszą zachowaną w całości 

budowlą w Parku. Zbudowana została w 1560 r. Baszta to rudo-pomarańczowy budynek na planie 

prostokąta, wysokie ściany ma zwieńczone blankami, jako że dawniej pełniła funkcję obronną, 

nieliczne okna są niewielkie. Do środkowej części przedniej ściany przylega bezpośrednio okrągła 

murowana wieża o wysokości kilku pięter. Jest ona nieco wyższa niż reszta budynku. Wewnątrz 

znajduje się klatka schodowa, można nią wyjść na taras na dachu baszty.  

Po lewej stronie od wieży, na ścianie znajdują się drzwi, do których prowadzą schody. Obok 

schodów jest poręcz. Ponad wejściem wisi tablica pamiątkowa. W baszcie mieści się Punkt 

Informacji Turystycznej. Ceglane ściany baszty są chropowate i chłodne, można wyczuć w nich 

żłobienia ozdobne. Część z nich pokryta jest pnączem - winobluszczem trójklapowym.  

 

Punkt 4. Trwałe ruiny pałacu 

Ruiny dawnego pałacu, którego historia sięga XIV w., zostały odrestaurowane i zabezpieczone 

w 2008 roku. Obecnie stanowią trwałą ruinę, nie jest to budynek, a pojedyncza otynkowana 

ściana frontowa z ceglanymi skrzydłami budynku po obu stronach. Front ruin ma długość około 

40 m. Ściany są dwukondygnacyjne. Tynk na ścianie frontowej ma jasny, kremowy kolor. W 

centralnej części ściany jest wysoki portal z nadbudówką wystającą powyżej górnego poziomu 

ściany. Do wejścia pozbawionego drzwi prowadzi kilka schodów, nad wejściem jest mały daszek. 

Po obu stronach od wejścia znajdują się po 2 rzędy otworów okiennych, po 5 okien w każdym 

rzędzie. Otwory okienne nie mają framug, ani szyb, wokół otworów znajdują się drobne zdobienia. 

Po schodach można wejść, po drugiej stronie ściany znajduje się murowany dziedziniec z 

kolumnami oraz wejście do piwnicy, w której obecnie mieści się restauracja. 

Po lewej stronie ściana łączy się z czołową częścią lewego skrzydła budynku. Jest ona wyższa 

niż ściana frontowa, nieco wysunięta do przodu, zbudowana z cegieł. Posiada własne wejście 

umiejscowione centralnie, do którego prowadzą półokrągłe schody. Powyżej wejścia znajdują się 



 

otwory okienne. Czołowa część lewego skrzydła jest wysoka, sięga powyżej drugiej kondygnacji, 

jest dwa razy wyższa niż ściana frontowa, zwęża się ku górze tworząc trójkątne zwieńczenie. 

Z tyłu ściany znajdują się drewniane schody, po których można wejść na platformę widokową 

umiejscowioną na wysokości 3 piętra. 

Po prawej stronie, prostopadle do ściany frontowej przylega drewniana konstrukcja ażurowa 

imitująca ściany budynku, który znajdował się kiedyś w tym miejscu. Stanowi ona pergolę 

obrośniętą różami, które w lecie kwitną na różne kolory - czerwony, biały, herbaciany czy różowy. 

Dalej znajdują się kolejne ceglane zabudowania pałacowe. Ceglane ściany ruin mają rudo-

pomarańczowy kolor, gdzieniegdzie porastają je trawy i inne rośliny zielne oraz małe drzewa - 

jest to przykład sukcesji wtórnej, czyli zasiedlania nowych, niezamieszkałych dotąd miejsc przez 

organizmy żywe. 

 

Punkt 5. Zimowisko dla nietoperzy  

Za dużą robinią akacjową, przechyloną na lewą stronę, znajdują się ceglane ruiny dwupiętrowej 

części pałacu. Wokół jest otwarty teren trawiasty z pojedynczymi drzewami. Pod ruinami znajduje 

się specjalnie wykonana przez Gminę Żmigród piwnica przeznaczona na zimowisko dla 

nietoperzy. Nietoperze wcześniej zimowały w piwnicach, zasypanych gruzem, pod częścią 

główną pałacu. Ponieważ urządzono tam restaurację, zostało wykonane dla nich zastępcze 

schronienie, z którego korzystają. Za załomem muru znajduje się okienko wylotowe, zakratowane 

w specjalny sposób - poziomo, aby nietoperze przelatując nie uderzały skrzydłami w pręty. Kraty 

zabezpieczają przed dostępem ciekawskich osób, które mogłyby nietoperzom przeszkadzać. 

 

Punkt 6. Dąb Melchior 

Na rozległej polanie rośnie rozłożysty potężny dąb szypułkowy o imieniu Melchior, jeden z 

pomników przyrody znajdujących się w Parku. Pod drzewem jest zatoczka ścieżki z ławkami, a 

naprzeciwko pergola obrośnięta różami będąca częścią trwałych ruin pałacu. Z bardzo grubego 

pnia dębu, o obwodzie 632 cm, wyrastają potężne konary, rozchodzące się na wszystkie strony, 

korona jest bujna, gęsto porośnięta zielonymi liśćmi. Kora na pniu ma głębokie pionowe bruzdy 

charakterystyczne dla leciwych dębów, jest twarda i szorstka w dotyku. Pień ma nieregularny 

przekrój. Wysoko ponad głowami wiszą szaro-zielone skrzynki lęgowe dla ptaków, nieco niżej są 

dwie zielone, metalowe tabliczki z Orłem Białym oznaczające pomnik przyrody, jedna z nich jest 

ledwo widoczna, została otoczona ściśle tkanką kallusową (inaczej tkanką przyranną) drzewa.  

Nazwa gatunkowa dębu szypułkowego odnosi się do długich szypułek, na których wiszą żołędzie 

- owoce dębu. Liście dębu mają krótki ogonek, podłużną blaszkę, której brzeg jest powcinany, a 

wcięcia są zaokrąglone - brzeg tworzy duże fale.  

W pobliżu rośnie kilka innych drzew, ale żadne nie dorównuje wielkością Melchiorowi. 

 

 



 

Punkt 7. Cis 

Drugie pomnikowe drzewo w Parku to wielopniowy cis o ciemnej, gładkiej, łuszczącej się korze i 

ciemnozielonych płaskich igłach. Jest to gatunek chroniony. Uwaga: cis jest drzewem silnie 

trującym. Wzdłuż ścieżki, naprzeciwko cisa rośnie rząd młodych grabów, za cisem na wprost w 

odległości 30 m jest dąb Melchior, a dalej w tle znajdują się ruiny. 

 

Punkt 8. Ptaki 

Wokół roztacza się widok na część parku o charakterze leśnym. Drzewa rosną w zwarciu, są to 

między innymi: dąb, brzoza, osika, katalpa, platan, lipa. Blisko ścieżki rośnie duża osika, która 

jest gatunkiem z rodzaju topola. Charakteryzuje się drobnymi, okrągłymi liśćmi, które mają 

bocznie spłaszczone ogonki liściowe, przez co trzęsą się i drżą pod wpływem nawet najlżejszych 

podmuchów wiatru. W gęstych zadrzewieniach żyją ptaki leśne, których głosy można usłyszeć z 

różnych stron. Występują tu różne gatunki ptaków, najczęściej te pospolite, takie jak: zięba, 

kowalik, różne gatunki sikor, grzywacz, szpak, dzięcioł zielony, kos i inne. Najwięcej ptaków 

odzywa się wcześnie rano, tuż po wschodzie słońca, jest to najlepszy czas na słuchanie śpiewu 

ptaków. Część gatunków odzywa się cały dzień, drugi szczyt aktywności głosowej przypada na 

wieczór. Niekiedy należy chwilę poczekać, ponieważ ptaki zaniepokojone obecnością człowieka 

milkną. Można usiąść na którejś z ławek parkowych lub ukryć się w pobliskiej zadaszonej 

drewnianej altanie, w której można posiedzieć i wsłuchać się w odgłosy przyrody. 

Na drzewach rozwieszone są prostopadłościenne skrzynki lęgowe dla ptaków wykonane z 

trocinobetonu, z okrągłym otworem na przedniej ściance. W Parku rozwieszone są również budki 

dla nietoperzy, które mają otwór wlotowy u dołu, zazwyczaj nie mają dna, dzięki czemu odchody 

nietoperzy, czyli guano, nie zbierają się w budce, a spadają od razu na ziemię.  

 

Punkt 9. Staw - drewniany mostek 

Z drewnianego mostku rozciąga się widok na dwie części stawu. 

Po jednej stronie widać w oddali wyspę, na tafli wody pływają okrągłe płaskie liście grążeli żółtych 

i grzybieni białych, które kwitną latem. Na liściach siedzą żaby, po liściach potrafią chodzić 

również lżejsze ptaki. Na brzegu stawu rosną wierzby płaczące, które pochylają się w stronę 

stawu, a długimi wiotkimi zwisającymi gałęziami prawie dotykają tafli wody. Brzeg porastają 

również trzciny, które mają szablowate, długie, sinozielone liście i pierzaste kwiatostany w kolorze 

słomkowym. Rosną w wąskim pasie, nie zarastają stawu, co może świadczyć że zbiornik wodny 

jest głęboki, ponieważ trzciny rosną na mokrym lądzie lub w płytkiej wodzie. Na środku tej części 

stawu widać wyspę, na której jest drewniana altana. Na brzegu wyspy rosną olchy, które mają 

dużo ciemniejsze liście niż wierzby oraz gałęzie zwrócone ku górze. Wyspa jest niekiedy 

zamykana, ponieważ można ją wynająć na zorganizowanie imprezy. W toni wodnej widać bujne 

podwodne rośliny, pomiędzy którymi pływają ryby, są duże zielonkawe karpie, szare płocie z 

czerwonymi płetwami czy pręgowane okonie. Nad wodą latają ważki, które składają jaja do wody, 

ich larwy rozwijają się pod wodą i są drapieżnikami, polują na inne organizmy wodne, na przykład 

larwy komarów. Późną wiosną i w lecie od strony stawu można usłyszeć skrzek żab. Na środku, 

przed wyspą znajduje się fontanna, która włączana jest o każdej pełnej godzinie i działa przez 30 

minut. Po lewej stronie przy brzegu jest ciemnozielona, drewniana przystań dla kajaków, która 



 

stanowi jednocześnie pomost, ma kształt dwuwypukłej soczewki. Istnieje możliwość 

wypożyczenia kajaków i łódek i pływania po stawie. W części stawu położonej za wyspą znajduje 

się łowisko dla wędkarzy. 

Po drugiej stronie mostu widać mniejszą część stawu. Po prawej stronie, blisko mostu rośnie 

duża wierzba płacząca. Jej pień pochylony jest niemal poziomo nad wodą, korona sięga w głąb 

stawu, a zwisające gałęzie z drobnymi, podłużnymi liśćmi prawie dotykają tafli wody. Po lewej 

stronie od mostu na trawiastym brzegu rosną młode olchy, które mają okrągłe, ciemnozielone 

liście z lekko powcinanym brzegiem, na gałązkach wiszą również tak zwane szyszki olchowe, 

czyli ciemnobrązowe zdrewniałe owocostany. Przeciwległy brzeg stawu porasta trawa, na granicy 

wody są trzciny, a na lądzie rosną duże drzewa. 

 

Punkt 10. Ogrodoterapia i ścieżka zmysłów 

Bezpośrednio przy ścieżce, na żwirowym podłożu stoją cztery drewniane stoły na których są 

posadzone rośliny i ułożone przedmioty przeznaczone do dotykania. Jeden ze stołów podzielony 

jest na drewniane boksy, w których znajdują się różne materiały naturalne, jak gałązki, szyszki, 

kamienie czy kora. Przedmioty można badać dotykiem, poczuć ich fakturę, ciężar i kształty. 

Pozostałe trzy stoły wypełnione są ziemią, w nich posadzone są liczne, intensywnie pachnące 

zioła, jak bazylia, mięta, rozmaryn, oregano i inne. Roślin można delikatnie dotykać, przy potarciu 

liści między palcami uwalniają się wspaniałe bogate zapachy poszczególnych ziół. Za stołami, na 

trawniku rośnie żywopłot. Z drugiej strony, za ścieżką jest kolorowa kwietna rabata, a za nią staw. 

 

Punkt 11. Wyspa z trzcin 

Na zachodnim skraju stawu znajduje się niewielka wyspa z trzcin, świadczy to, że w tym miejscu 

staw jest płytki. W gęstych trzcinach gniazda budują drobne ptaki, takie jak trzciniak, trzcinniczek, 

brzęczka. W większych trzcinowiskach zakładają gniazda również całkiem spore ptaki jak błotniak 

stawowy czy bąk. Po prawej stronie znajdują się stare zabudowania pałacowe gęsto obrośnięte 

krzewami i pnączami. Po lewej rozpościera się widok na Park, drzewa są w dużym zwarciu, 

większość opleciona gęsto bluszczem. Jednym z drzew jest buk, który ma charakterystyczną 

gładką srebrno-szarą korę. 

 

Punkt 12. Daglezja porośnięta bluszczem 

Duża, okazała daglezja ma chropowatą ciemnobrązową korę, jako że jest to drzewo iglaste, 

można wyczuć na korze wycieki żywicy. Pień daglezji oplata bluszcz, którego liście zaczynają się 

na wysokości około 3 m, niżej natomiast, ściśle przylegają do pnia zdrewniałe łodygi i pną się 

pionowo do góry.. Można je dotknąć ręką, sięgając bezpośrednio ze ścieżki. Na łodygach 

bluszczu można wyczuć charakterystyczne drobne korzenie chwytne, dzięki którym roślina 

utrzymuje się pionowo na pniu drzewa. Bluszcz nie jest pasożytem, jest pnączem, które 

wykorzystuje pnie drzew, czy ściany budynków jako środowisko życia, nie pobiera od drzewa 

żadnych związków odżywczych. Ma ciemnozielone, grubo ząbkowane liście, dzięki którym 

samodzielnie fotosyntezuje. Na dnie lasu jest ciemno, dlatego wspinanie się po pionowych 

podporach jest sposobem bluszczu na dotarcie do niezbędnego dla przeżycia światła. 



 

Punkt 13. Jeżogród 

W pobliżu wejścia do Parku oraz parkingu znajduje się tak zwany Jeżogród. W odległości 50 m 

rozciąga się mur ceglany otaczający Park, za nim znajduje się ulica. Mur obrośnięty jest 

bluszczem, wzdłuż muru widać zarośla dzikiego bzu czarnego, który kwitnie na biało, a następnie 

rodzi ciemnogranatowe owoce służące za pokarm wielu gatunkom ptaków. Wokół na trawniku 

rosną stare drzewa obrośnięte bluszczem. W Parku, oprócz licznych gatunków ptaków, występują 

także ssaki, jak wiewiórki, nietoperze, a w tym punkcie znajduje się specjalny kącik dla jeży. Jeże 

aktywne są głównie nocą. Zimę przesypiają, potrzebują miejsca osłoniętego od mrozu, jak na 

przykład sterta gnijących gałęzi, w której się zakopują. W odległości 20 m od ścieżki znajduje się 

duża sterta gałęzi usypana pod drzewami w postaci wału. Opatrzona jest tabliczką informacyjną 

i napisem “Jeżogród”, dzięki czemu spacerowicze wiedzą, że nie jest to bałagan, tylko celowe 

działanie dla przyrody. 

 


