
    
   

    
  
  

                                                                             cykl: „PodróżujMY z S@S” 

                                                                                 spotkania on-line (lipiec 2020r.) 
 

Ogród egzotyczny w Èze (Prowansja) 
- Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 

 
 

  

 Podróżując po różnych krajach, staramy się zawsze zobaczyć 

coś ciekawego, niezwykłego lub odmiennego niż u nas  
w Polsce. Takimi miejscami, w których nie tylko 
wypoczywamy, ale przede wszystkim podziwiamy cuda natury, 
są ogrody i ich roślinność w naturalnym środowisku. 
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 Uliczka w Èze-Village 
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 Na skalnym wzgórzu (427 m n.p.m.) 
między Niceą a Monako położone 
jest niewielkie średniowieczne 
miasteczko Èze-Village.  

     Usytuowane  zostało    w miejscu 
dawnej  XIV-wiecznej twierdzy, 
wzniesionej w czasie panowania 
Dynastii Sabaudzkiej. 
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Èze-Village 
 

  

 Historia Èze sięga czasów antycznych.  

     Fenicjanie czcili tu boginię Isis. Po nich osiedlili się Rzymianie. 
Przez kolejne wieki miasto często przechodziło z rąk do rąk - 
należało do Maurów, Prowansji, Dynastii Sabaudzkiej, Francji 
czy Turcji. Twierdza została zniszczona na początku XVIII w.  
na rozkaz Ludwika XIV podczas wojny o sukcesję hiszpańską. 

 W 1860 roku na podstawie autonomicznej decyzji 
mieszkańców Èze przyłączyło się do Francji.  

     Jego druga część położona niżej to Èze-sur-Mer. 
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Uliczka w Èze-Village 
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Èze-Village 
 

     Èze-Village jest licznie odwiedzane przez turystów z dwóch 
powodów: wspaniałych rozległych widoków na Lazurowe 
Wybrzeże oraz ogrodu botanicznego z nadzwyczajną kolekcją 
sukulentów (głównie kaktusów) z regionu Morza 
Śródziemnego, Afryki i obu Ameryk. Ogród zbudowany został 
na terenie historycznej twierdzy (na szczycie zachował  
się jedynie fragment, prawdopodobnie cysterny). Zbudowano 
go kilka lat po zakończeniu II Wojny Światowej. Autorem był 
Jean Gastaud z ogrodu egzotycznego w Monako. 
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Jardin exotique d’Èze – widok z ogrodu 
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Jardin exotique d’Èze – widok z ogrodu 
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Jardin exotique d’Èze – widok z ogrodu 
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Jardin exotique d’Èze – widok z ogrodu 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Sukulenty, rośliny gruboszowate (łac. succulentus – soczysty)  
– grupa kserofitów; rośliny, które przystosowały się do życia  
w warunkach ograniczonej dostępności wody, wykształcając tkankę 
wodną służącą do jej gromadzenia oraz szereg dalszych adaptacji  
w budowie i fizjologii. 

Ze względu na miejsce magazynowania wody dzieli się sukulenty  
na trzy grupy: 

• łodygowe (np. kaktusowate, liczne wilczomleczowate, 
trojeściowate, astrowate), 

• liściowe (np. gruboszowate, aloes, agawa), 

• korzeniowe (np. Pachypodium bispinosum) niektóre szczawiki, 
pelargonie. 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Kulisty kolczasty kaktus pod noliną  
i opuncją, to Echinocactus grusonii, 
nazywany „fotelem teściowej” 
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Jardin exotique d’Èze 
 

22 

Nolina nazywana „słoniową stopą” 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Kaktusy kolumnowe i kandelabrowe 

26 www.sas.tpnk.org.pl 



Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Aeonium (czarna róża pustyni) 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
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Jardin exotique d’Èze 
 

 Wspaniałe widoki roztaczające 
się ze szczytu ogrodu podziwiał 
Fryderyk Nietzsche. Były one 
inspiracją podczas tworzenia jego 
najważniejszego dzieła Tako 
rzecze Zaratustra. 

 Popularna trasa  jego imienia 
prowadzi z poziomu morza 
niemal do głównej bramy  
Èze-Village. 
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Jardin exotique d’Èze 
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Na terenie ogrodu znajdują się liczne rzeźby kobiet  

autorstwa Jean-Philippe Richarda 
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Jardin exotique d’Èze 
 

33 33 www.sas.tpnk.org.pl 



Autorzy prezentacji 

 

Przygotowanie całości:  Anna Strzebońska 

Zdjęcia:    Anna i Bogdan Strzebońscy (z podróży w 2016 roku) 
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