Nowości w Palmiarni
- warto je zobaczyć

ZABRZE
m2,

KOPERNIK 48
58 tys.
  

Zwiedzaj¹cy
mog¹ ju¿ ogl¹daæ
nowe pomnikowe roœliny, które
trafi³y do gliwickiej Palmiarni.

GLIWICE
Lokal
jest
usytuowany
na

   
     
        
powierzchnia handlowa ok. 37 m2,
dwa
magazynki,
toaleta,
pomieszczenie socjalne.
Tel. 0793-943-636

Wœród okazów s¹ Black Boy
z Australii i wa¿¹ca 800 kg
oliwka z W³och. ¯eby jednak
zobaczyæ Black Boya trzeba siê
poœpieszyæ – udostêpniony dla
widzów bêdzie tylko do po³owy
czerwca.
Now¹, ciekaw¹ roœlin¹ jest
Xanthorrhoea australis zwana
traw¹ drzewiast¹.
- Jest to gatunek charakterystyczny dla krajobrazu
po³udniowo-wschodniej czêœci
kontynentu
australijskiego.
Jako pozosta³oœæ po po¿arach,
które czêsto maj¹ miejsce na
sawannach, widoczne s¹ nadpalenia oraz osmolenia na
„k³odzinie”. Pewnie dlatego
roœliny przez tubylców nazywane s¹ Black Boys. Roœlina
wykszta³ca blisko 2 metrowy
kwiatostan. Kwiaty s¹ bia³o
– kremowe, obfite w nektar,
dziêki czemu chêtnie odwiedzane s¹ przez ptaki. Aborygeni
mieszaj¹c kwiaty z wod¹, wykorzystywali nektar do wyrobu
„s³odkich drinków” - wyjaœnia
Marek Bytnar, kierownik Palmiarni.

Zwiedzający będą
mogli oglądać Black
Boya jedynie do
połowy czerwca,
po tym czasie zostanie on przeniesiony
na zaplecze, gdzie
będzie przechodził
kilkumiesięczną
aklimatyzację.
Spoœród nowych palm najwy¿sz¹ jest 6 metrowa Pritchardia pacifica zwana Fiji
Fan Palm Tree. Gatunek
ten wystêpuje na wyspach
po³udniowo-zachodniego Pacyfiku. Ta jedna z naj³adniejszych
palm wykszta³ca olbrzymie wachlarzowate, a jednoczeœnie
delikatne liœcie. U podstawy
k³odziny mo¿na zaobserwowaæ
charakterystyczne zgrubienie.
Jest to roœlina ciep³olubna
i preferuj¹ca pó³cieñ.
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nowe PCV, balkon. Bardzo niski
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remontowym.
Tel. 0793-943-636

Do pawilonu historycznego
trafi³y natomiast dekoracyjna Vietchia merrilli o trzech
k³odzinach oraz Bismarcka nobilis.

TUWIMA M-2, 29 m2, 90 tys.
  +  
Ustawny pokój, kuchnia otwarta.
Panele, kafle, okna pcv. Meble
$   #  &/( "
Tel. 0793-993-293

Ważąca 800 kg, 200 letnia
oliwka sprawi³a obs³udze
palmiarni niema³y k³opot.
- Ta ostatnia to gatunek
wystêpuj¹cy w œrodowisku
naturalnym
Madagaskaru.
Jest jedn¹ z ni¿szych palm.
Wykszta³ca krótk¹, zgrubia³¹
k³odzinê i du¿e wachlarzowate
liœcie z lekko niebieskawym
nalotem. Mog¹ one osi¹gaæ
nawet 3 m œrednicy.

Prawdziwym hitem
jest jednak pochodząca z południowych
Włoch oliwka.
Roœlina wa¿y blisko 800 kg,
nic wiêc dziwnego, ¿e umieszczenie jej w pawilonie sprawi³o
obs³udze
niema³y
k³opot.
Oliwka jest gatunkiem niezwykle d³ugowiecznym, ta, któr¹
ogl¹daæ mo¿na w gliwickiej
Palmiarni, ma ok. 200 lat i otoczona troskliw¹ opiek¹ mo¿e
cieszyæ jeszcze nie jedno pokolenie.

Pritchardia pacifica
zwana Fiji Fan
Palm Tree

Vietchia
merrilli

-2, 32 m2, 110 tys.
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wymienione instalacje, okna, drzwi.
Nowe meble kuchenne razem ze
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atrakcyjna oferta.
Tel. 0793-993-293

Z pewnoœci¹ warto wiêc
odwiedziæ gliwick¹ Palmiarniê,
nie tylko po to, ¿eby odpocz¹æ
i zrelaksowaæ siê ale przede
wszystkim, ¿eby zasmakowaæ
egzotyki. (kk)
Wiêcej na
www.palmiarnia.gliwice.pl
Fot. Marek Bytnar
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oraz dwóch toalet. Ogrzewanie
gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po
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Tel. 0796-203-097

MILLENIUM M-2, 37 m2, 130 tys.
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PCV. Mieszkanie posiada balkon.
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Tel. 0796-203-097

KNURÓW
SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m2

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie,
po
remoncie,
pomieszczenia
nieprzechodnie, balkon, niski blok,
widok na park.
Tel. 0793-679-367

 -2, 31 m2, 84 tys.
AL. PIASTÓW, M-5 70 m2, 155 tys.
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Do odnowienia. Tel. 0793-679-367

Mieszkanie na wysokim parterze w
niskim bloku. Dwa pokoje, aneks
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Czynsz ok. 140 "
Tel. 0796-203-097
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Michalskiego, 1433 m2.
Tel. 0793-679-367
BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY,
1469 m2#$%&'()* 
Tel. 0793-679-367

