
Tajemniczy ogród w Miliczu

Serdecznie zapraszamy !



Wejście na własną odpowiedzialność



Przechodzimy przez Młynówkę w stronę 

bramy do parku…





Brama do parku – wersja historyczna

Obecnie po lewej znajduje się 
kasztanowiec - stale chory z powodu 
szrotówka kasztanowcowiaczka…

Brama  Pokoju zbudowana na 
pamiątkę wizyty cara Mikołaja I w 
1813, podczas  tworzenia koalicji 
antynapoleońskiej.



Zapraszają: szrotówek

kasztanowcowiaczek i kamienny lew

Aby zwalczyć plagę 
szrotówka należy 
uprzątać opadłe liście 
oraz nałożyć 
specjalne taśmy 
wabiące szkodnika.

W Miliczu większość 
drzew po prostu 
choruje…

Fotografia z milickim 
lwem to obowiązkowy 
punkt każdego spaceru 
po parku i Miliczu



Młody klon

Nieliczne nasadzenia 
w parku –klony 
zastąpiły zniszczone 
przez jemiołę topole



Widok na pałac Maltzanów zimą

Po 
prawej 
ogromna 
olcha 
czarna



Olcha czarna



Pałac widziany z wnętrza parku

Z lewej 
gałęzie 
buku, z 
prawej -
dębu



Dęby – wiekowe skarby parku



Dąb szypułkowy „Fastigiata”

Ze względu na 
rozmiary: najpierw 
korona…



C.d. „Fastigiata”

Pień dębu bardzo 
zniszczony, nie 
wiadomo jak 
długo wytrzyma 
obciążenie korony



„Fastigiata”

Z tej strony widać 
duże uszkodzenie 
pnia



Olbrzymi dąb ledwo się trzyma…



…a jego konar na metalowej podporze





Dąb – pomnik przyrody





C.d. pomnika – potężny żywy konar

W tle drzewa 
zniszczone przez 
jemiołę i bluszcz



„Zaczarowany zakręt” – Młynówka 

zarośnięta bujną roślinnością



Ścieżka w stronę Czarnej Bramy



Czarna brama

Wykonana z rudy 
darniowej, prowadzi 
ku ul. Sułowskiej, za 
nią ścieżką ku 
grobowcowi 
Maltzanów



Drzewo - wojownik



Młody buk – pocięty, gdy upadł i 

zagrodził ścieżkę



Sprzątanie parku  

z okazji Dnia Ziemi 2021

Unikajcie barku w 
parku…



Obrzeża parku

Od strony północnej 
(za boiskiem, ku 
mostowi na Baryczy)



Przewróciło się niech leży …

Zapuściłem się, to
zdrowo,
Coraz wyżej piętrzą

się graty.
Kiedyś wszystko

poukładam,
Teraz się położę na
tym.
To mi się wreszcie

należy,
więc się położę na

tym .

Elektryczne Gitary

…Cały luksus polega
na tym,
Że nie muszę go
podnosić,
Będę się potykał
czasem
Będę się czasem
potykał,
ale nie muszę

sprzątać .









Niektóre ścieżki są 
oznakowane - niestety 
trudno się przedrzeć 
przez rosnące dziko 
krzaki i ostrężyny, a 
także przewrócone 
drzewa...











To również oznakowana ścieżka

Trzeba dobrze 
poszukać znaku na 
drzewie…

Latem nie do 
przejścia.















Dziedziniec pałacu Maltzanów

Różaneczniki, a w tle 
dąb „Fastigiata”





Platan ze zbyt późno 
odciętymi gałęziami 
dolnymi (rozległe rany)



Wierzba „Ballada”













Wierzby przy Młynówce

Część drzew  upadło, 
niektóre zielenią się 
nadal, po utracie 
części pnia i 
konarów.











W cieniu wierzby



Dębowy miecz Damoklesa…



Martwy kolos



Bujne piękno parku

Przyroda stara się 
przykryć wszystko, co 
brzydkie, ale nie jest to 
łatwe. Ubywa drzew w 
Miliczu, na miejsce 
uszkodzonych, 
połamanych, rzadko 
sadzi się nowe.



Naturalne kwietniki



Stary pień 
wierzby



Grzyby na próchniejącym drzewie

Czernidłak
kołpakowaty 
(Coprinus
comatus) ?

























Cypryśnik błotny

Za młynówką  już 
tylko fragment 
drzewa (górna część 
odłupała się po jednej 
z wichur)



Mostek przed pałacem



Wieczorne kolory

Zieleń dębu i 
czerwień buku; w 
dali pożółcone 
zachodzącym 
słońcem liście.





Miłorząb japoński

Za 
ogrodzeniem 
pałacu;
Niedaleko, 
przed wjazdem 
na dziedziniec 
upadł przed 
kilku laty 
ogromny buk i 
uszkodził 
ogrodzenie.





Zimowy poranek małego buka



Spacer wałami Baryczy

Oszroniona trawa  
zimą



Pień wypreparowany przez kozioroga 

dębosza
Kozioróg dębosz –
zabójca dębów w 
Dolinie Baryczy









Bezmyślne i okrutne wypalanie pustych 

pni żywych drzew



Ścieżka dla odważnych















Najstarsze mury zamku









Główna aleja parku





Nad Młynówką







To aż 50 hektarów piękna i 

zaniedbania…



Do zobaczenia!

Miejmy nadzieję, że w nowej, 
lepszej odsłonie…


