„Ogród wrażeń” w Willi Čerych
Rozległy (1,33 ha), przemyśłany w najdrobniejszych szczegółach ogród o bogatej kompozycji przestrzennej został założony
w 1925 roku według projektu architekta Josefa Kumpana. Miejsce to kryje w sobie prawdziwe bogactwo i zasługuje na naszą
opiekę i troskę. Poza drzewami, krzewami i klombami w ogród zostały wkomponowane drobne elementy architektoniczne
stanowiące kontrapunkt do budynku Willi Čerych. Ogród ma ogromny potencjał do wykorzystania na potrzeby edukacji
i oświaty ekologicznej, a także do relaksacji oraz na potrzeby lokalnej społeczności. Mnóstwo malowniczych,
romantycznych zakątków zachęca do odwiedzenia ogrodu. „Ogród wrażeń” jest idealnym miejscem do
relaksacji i dostrzegania uroku miejscowej natury, którą możesz odczuwać za pomocą wszystkich zmysłów. Warto zobaczyć stary sad owocowy, kącik różaneczników, malowniczy zakątek z kamieniami,
jeziorko lub altanę. Możesz także przejść się boso po „ścieżce zmysłów” z materiałów naturalnych,
poczuć zapach lub smak ziół w ogrodzie ziołowym, podziwiać klomby z roślinami wieloletnimi i z różami... „Cmentarz śmieci” natomiast przypomina ekologiczne powiązania działań ludzkich w naturze
i krajobrazie. „Ogród wrażeń” otwarty jest na wydarzenia oświatowe i edukacyjne dla każdego pokolenia. Nie bój się otworzyć bramkę ogrodu Willi Čerych. „Ogród wrażeń” cierpliwie czeka również
na Ciebie...

ŚCIEŻKA DRZEW

Ścieżka edukacyjna, która poprowadzi Cię po rzadkich i interesujących drzewach i krzewach
w ogrodzie Willi Čerych.
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Platan klonolistny / Platanus acerifolia/Ait./willd.
Buk zwyczajny / Fagus silvatica L.
Daglezja wielkoszyszkowa / Pseudotsuga douglasii
Miłorząb dwuklapowy / Ginkgo biloba L.
Dereń jadalny / Cornus mas L.
Tulipanowiec amerykański / Liriodendron tulipifera L.
Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior L.
Świerk klujący / Picea pungens Engelmann
Świerk pospolity / Picea abies L.
Lipa srebrzysta / Tilia tomentosa Moench
Buk zwyczajny / Fagus silvatica „Atropunicea“ Kirch.
Choina kanadyjska / Tsuga canadensis „Pendula“ Beiss.
Dąb szypułkowy / Quercus robur „Fastigiata“ Lam.
Sosna limba / Pinus cembra L.
Lipa srebrzysta / Tilia tomentosa Moench
Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia L.
Orzech włoski / Juglans regia L.
Brzoza zwisła / Betula pendula Roth.
Cyprysik groszkowy / Chamaecyparis pisif. „Squarr.”
Brzoza brodawkowata / Betula pendula
Dąb czerwony / Quercus rubra L.
Modrzew europejski / Larix decidua Mill.
Cis pospolity złoty / Taxus baccata „Aurea“
Kokornak wielkolistny/ Aristolochia durior Hill.
Magnolia Soulangea / Magnolia soulang. Soul. Bod.
Buk pospolity / Fagus silvatica „Laciniata“
Grab pospolity / Carpinus betulus L.
Jodła jednobarwna / Abies concolor/Gord./Hoopes.
Miłorząb dwuklapowy / Ginkgo biloba
Klon palmowy / Acer palmatum
Żywotnik olbrzymi / Thuja plicata „Variegata“

31

32

30

33
1

38
28

2

29
10

27

9

11

OVOCNÝ SAD
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32 Klon jawor / Acer pseudoplatanus „Aureo-varieg.“
33 Hortensja bukietowa / Hydrangea paniculata „Floribunda“
34 Jodła jednobarwna (oszroniona) / Abies concolor
35 Choina kanadyjska / Tsuga canadensis L.
36 Różanecznik / Rhododendronum
37 Kalina sztywnolistna / Viburnum rhytidophyllum
38 Roztrzeplin wiechowaty / Koelreuteria paniculata
39 Grujecznik japoński zwisły (płaczący) / Cercidiphyllum
japonicum „Pendula“
40 Wiąz / Ulmus Lobel
41 Dąb bezszypułkowy / Quercus petraea „Laciniata“

Centrum szkoleniowe Willa Čerych jest prowadzone przez:

Stowarzyszenie Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
tel.: +420 491 451 116, e-mail: info@centrumrozvoje.eu, www.centrumrozvoje.eu

KTO ŻYJE W OGRODZIE WRAŻEŃ?
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Jeż europejski (Erinaceus europaeus)
Ten owadożerny ssak najczęściej przebywa
w pobliżu kryjówki z gałęzi, która służy
mu nie tylko jako schronienie, ale też jako
terytorium łowieckie. W okresie zimowym
hibernuje w kryjówce zimowej.

2

Ropucha zielona (Bufo viridis)
Jest to gatunek płaza objęty szczególną
troską. W ogrodzie możemy się
z nią spotkać od wiosny: przebywa
w pobliżu dekoracyjnego basenu.
W dzień odpoczywa kryjąc się przed
promieniami słońca.

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)
Jest to gatunek ssaka objęty szczególną
troską. Możemy ją spotkać w części
ogrodu z wysokimi drzewami lub na
otwartych przestrzeniach. Wiewiórki
w ogrodzie Willi Čerych nie są zbyt
płochliwe – nierzadko możemy je
podziwiać z bliska.
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Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Co roku w niektórym z grubych drzew
dzięcioł duży wykuje nową dziuplę,
w której wychowuje zazwyczaj cztery
młode. W ciągu całego roku możemy
obserwować, jak poluje na larwy owadów
znajdujące się pod korą drzew.

4
7

1

2

5

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Jest to chroniony gatunek gada. Od wiosennych
miesięcy wygrzewa się na kamieniach i
grządkach w uprawnej części ogrodu, gdzie
także poluje na owady. Samczyk charakteryzuje
się pięknym umaszczeniem w odcieniach zieleni.
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Mysz zaroślowa (Apodemus ﬂavicollis) Muchołówka szara (Muscicapa striata)
Jej domem jest kryjówka z gałęzi,
Jest to gatunek ptaka wędrownego objęty
z której wychodzi tylko nocą szukając
szczególną troską. Na wiosnę przylatuje
pożywienie. Odżywia się przede
z tropikalnej Afryki i buduje gniazdo w
wszystkim nasionami roślin i krzewów,
dziupli starych drzew na peryferiach
a ostrymi zębami potraﬁ przegryźć
ogrodu. Niepozorny łowca owadów
nawet skorupki orzeszków laskowych.
w ogrodzie.
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Łanocha pobrzęcz (Oxythyrea funesta)
Tego objętego szczególną troską chrząszcza
możemy w słoneczne letnie dni spotkać na
kwiatach roślin zielnych w uprawnej części
ogrodu. Żywi się pręcikami kwiatów.

Mikroprojekt „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim“ współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

