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Od Redakcji

Po dwudziestu nieomal latach pracy, jako organizator Arbore-
tum w Bolestraszycach na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach Polski,
pragn¹³bym rozpocz¹æ nowy etap w jego dzia³alnoœci naukow¹ seri¹,
której pierwszym tomem jest niniejsza publikacja. S³u¿yæ ona bêdzie
syntezie dotychczasowych osi¹gniêæ ujêtej w formê badawczej refleksji
tym, którzy swój osobisty wk³ad i doœwiadczenie w tworzeniu bolestra-
szyckiej placówki zechc¹ systematycznie przedstawiaæ w formie pisanej.
S³u¿yæ ona bêdzie równie¿ i tym m³odym przyrodnikom, studentom i pra-
cownikom nauki, którzy przy pomocy nowoczesnej technologii, w jak¹
A~boretum zosta³o wyposa¿one, bêd¹ mogli odkrywaæ i opisywaæ tê sferê
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, która by³a niemo¿liwa do poznania przez
badacza-pioniera. Serdecznie wiêc zapraszam do wspó³pracy wszystkich,
którym walory Bolestraszyc, jako jedynej tego typu placówki po prawej
stronie Wis³y, s¹ znane oraz tych, którzy swoimi umiejêtnoœciami i entu-
zjazmem chcieliby przyczyniæ siê do jej dalszego rozwoju.

W zeszycie pierwszym" Arboretum Bolestraszyce" zawarto publikacje
poœwiêcone spisom florystycz~ym i faunisty~znym oraz biologii i ekologii
roœlin zgromadzonych w Arboretum. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ar-
tyku³y przedstawiaj¹ce nastêpuj¹c¹ problematykê: ochronê i zagro¿enie
gin¹cych gatunków roœlin, ochronê odmian i form drzew i krzewów
owocowych, znaczenie ogrodów botanicznych i arboretów dla zachowa-
nia roœlin gin¹cych i zagro¿onych, dane historyczne dotycz¹ce katalogów
drzew i krzewów dziewiêtnastowiecznych szkó³ek pod Przemyœlem oraz
organizacjê i pierwsze spisy roœlin Arboretum. :

Historyczne dane o za³o¿eniach ogrodowych z Polski po³udniowo-
wschodniej' maj¹ na celu przede wszystkim przywrócenie im pierwot-
nego charakteru oraz zachowanie funkcji przyrodniczo-kulturowych.
W Ma³opolsce istniej¹ stare tradycje hodowli i rozprowadzania nowych
gatunków roœlin., odmian i form. Katalogi roœlin zawarte w historycznych
spisach, nierzadko zapomnianych, przypominaj¹ o dawnej œwietnoœci
ogrodów Ziemi Przemyskiej.

Wobec gwa³townych zmian w œrodowisku przyrodniczym i historycz-
nym, dane dotycz¹ce dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w tej
czêœci Polski zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. Arboretum Bolestraszy-
ce zajmuje siê nimi nie tylko poprzez utrzymywanie kolekcji roœlin, ale
rownie¿ poprzez ich reintrodukcjê, hodowlê zachowawcz¹ i gromadzenie

dokumentacji historycznej.



Arboretum Bolestraszyce

ZAKLAD FIZJOGRAFII I ARBORETUM
(lata 1975-1990)

OŒRODEK BADAÑ I D9KUMENTACJI
ZABYTKOWYCH ZALO¯EN OGRODOWYCH

I ARBORETUM (lata 1990-1992)

Jerzy Piórecki

W prowadzenie,

Zak³ad Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach pod Przemyœlem
zorga~izowany zosta³ w 1975 roku. Arboretum obejmuje pozosta³oœci
historycznego za³o¿enia ogrodowego z XVI-XVIII stulecia.

Do 1990 roku Zak³ad dzia³a³ w ramach struktur organizacyjnych
Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Przemyœlu (za³o¿one w 1909 roku).
W 1990 roku, zachowuj¹c ci¹g³oœæ statutow¹ Zak³adu Fizjografii i
Arboretum, przekszta³cony zosta³ w Oœrodek Badañ i Dokumeptacji
Zabytkowych Za³o¿eñ Ogrodowych i Arboretum. Oœrodek i Arbore-
tum s¹ samodzieln¹ instytucj¹ i podlegaj¹ Urzêdowi Wojewódzkiemu
w Przemyœlu.

Cele i zadania

OœI:odek i Arboretum jest instytucj¹ naukowo-oœwiatow¹, w której
prowadzone s¹ badania w zakresie:
- flory Polski po³udniowo-wschodniej ze szczególnym uwzglêdnieniem
gatunków rzadkich i gin¹cych, ich uprawy poza miejscem sta³ego
wystêpowania oraz reintrodukcji,
- biologii i ekologii roœlin w warunkach» in situ" i "ex situ", ochrony
przyrody i œrodowiska przyrodniczego, zw³aszcza flory ze szczególnym
uwzglêdnieniem jej przemian,
- gromadzenia dla celów naukowych i oœwiatowych zbiorów przyrodni-
czych wraz z kolekcjami dendroflory,
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- gromadzenia ksiêgozbioru przyrodniczego,
- prowadzenia dzia³alnoœci wydawniczej,
- wspó³pracy z arboretami i ogrodami botanicznymi oraz z innymi

placówkami naukowymi w Polsce i za granic¹.

Ryc. 1. Bolestraszyce 1849. Plan ogrodu - przerys mapy katastralnej, zawie-
ra oznaczenie sieci g³ównych dróg dojazdowych (zachowanych wspó³czeœnie), dróg
ogrodowych, budynków drewnianych i murowanych, nadto ogrody warzywne dwóch
oœrodków gospodarczych. Kaplica i wie¿a przedbramna, tzw. ma³a oficyna oraz
dwór zachowane wspó³czeœnie oznaczone s¹ ciemniejszym kolorem



Organizacja Zak³adu i Arboretum.

W Zak³adzie i Arboretum 1 dzia³aj¹ lub s¹ organizowane nastêpu-
j¹ce jednostki; "

Arboretum
- dzia³ dendrologiczny,
- dzia³ roœlin rzadkich i zagro¿onych,
- dzialroœlin u¿ytkowych (kolekcja pomologiczna, szkó³ki, szklarnie).

Zak³ad Fizjografii
- biblioteka,
- zielnik roœlin kwiatowych i porostów,
- pracownia terenowa.

Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytkowych Za³o¿eñ Ogrodowych
- archiwum,
- pracownia dokumentacji za³o¿eñ ogrodowych,
- dzia³ oœwiatowo-muzealny,
- pracownia i sala audiowizualna - pracownia edukacji ekologicznej,
- powierzchnie wy~tawowe i kolekcje roœlin,
- dzia³ gospodarczy.

W Zak³adzie i Arboretum zatrudnionych jest 14 pracowników,
w tym dwóch samodzielnych pracowników naukowych. Od 1989 roku
po utworzeniu Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytkowych Za³o¿eñ
Ogrodowych i Arboretum, Zak³ad i Arboretum posiadaj¹ sta³y bud¿et.

W latach 1976-1992 g³ówny wysi³ek koncentrowa³ siê na adaptacji
i odbudowie historycznego za³o¿enia ogrodowego (ryc. 1-2) dla Arbo-
retumipracach konserwatorskich dworu, oficyn, starodrzewia i za³o¿eñ
uk³adu przestrzennego 2.

Wykonano miêdzy innymi nastêpuj¹ce prace:
- studium historyczne,
- szczegó³owe projekty techniczne i realizacyjne: konstrukcji, sieci
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z ujêciem wody, drogowej
i zagospodarowania terenu,
- projekt zagospodarowania terenu,
- inwentaryzacjê uk³adu przestrzennego wraz z drzewostanem w opar-
ciu o pomiar sytuacyjno-wysokoœciowy,

IW skrócie lub zamiennie podano Zak³ad i Arboretwn (lata 1915-1900) lub Oœrodek i Arbo-

retwn (lata po 1990 roku)
2Piórecki J. 1915-1992. Zespól pa³acowo-ogrodowy w Bolestraszycach. Rekonstrukcja,

renowacja i przebudowa zalo¿enia przestrzennego. Inwentaryzacja dendrologiczna na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 :250. Projekt i realizacja nowych nasadzeñ

7



;\:

ARBORETUM ~'b.
BOLESTRASZYCE ~

/

~: '

./~
,//

Ryc. 2. Arboretum Bolestraszyce. Uk³ad przestrzenny.

- inwentaryzacjê dendrologiczn¹.,
- opracowano i zrealizowano projekt techniczny adaptacji, odbudowy,

wyposa¿enia dworu qraz oficyny na cele stacji,
- zrealizowano zewnêtrzn¹. sieæ elektryczn¹. {kablow¹.) i oœwietlenie te-

renu,
- przebudowano stawy i uk³ad hydrologiczny,
- przebudowano wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny.

W 1992 roku powiêkszono Arboretum o 4 ha poprzez wykup
gruntów wiejskich. Razem z Niw¹. pomologiczn¹. ogólna powierzch-
nia Arboretum wynosi 15,14 ha. Dla potrzeb Arboretum wykonana
jest przez Politechnikê Krakowsk¹. - Wydzia³ Architektury dokumen-
tacja historyczna oraz projekt technicznego zagospodarowania fortów
XIII i XIIIa.

W latach 1975-1990 Zak³ad nie posiada³ rocznego bud¿etu ani
sta³ego funduszu p³ac. Œrodki na dzia³alnoœæ pochodzi³y z dochodów,
jakie uzyskiwa³ z prowadzonych badañ. Kolekcje roœlin gromadzone

8



by³y z w³asnych œrodków, a przede wszystkim pochodzi³y z darów
ogrodów botanicznych (Kórnik, Rogów, Wroc³aw, Lublin). Fundusze
na remonty otrzymywa³ z dotacj-i Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków Urzêdu Wojewódzkiego w Przemyœlu. W pierwszym okresie, tj.
w latach 1976-1979, Zak³ad uzyskiwa³ wydatn¹ pomoc z Zak³adów
P³yt Pilœniowych w Przemyœlu.

W minionym okresie, obok g³ównego celu, jakim by³o gromadzenie
kolekcji roœlin i budowa Arboretum, bardzo powa¿nym obci¹¿eniem fi-
nansowym i organizacyjnym by³a rekonstrukcja i odbudowa dworu or¹z
oficyny. Przyjmuj¹c bowiem za³o¿enia organizacyjne dla Arboretum-
równorzêdnie z jego budow¹ podjêto starania przywrócenia pierwotnej
œwietnoœci ca³ego za³o¿enia, to jest nie tylko kolekcji roœlin, ale dworu,
oficyn i innych elementów uk³adu przestrzennego o znaczeniu histo-

rycznym.
O rozmiarach przedsiêwziêcia œwiadcz¹ nastêpuj¹ce dane. Oficy-

na du¿a to ponad 80% nowej substancji, dwór oko³o 70%, staw du¿y
oko³o 80%, drogi i sieæ wodna, elektryczna i kanalizacyjna 100%. Dwa
g³ówne budynki to oko³o 4500 m3 kubatury i oko³o 1200 m2 powierzchni

u¿ytkowej.
Badania' i

W Zak³adzie i Arboretum realizowane by³y w latach 1975-1980 ba-
dania naukowe w problemie miêdzyresortowym PAN i MSzWiT - "Flo-
ry i zasoby genowe Polski i ich wykorzystanie w nauce i gospodarce na-
rodowej". Temat: Ocena zasobów genowych Trapa natans L. w Polsce
i mo¿liwoœci ochrony w warunkach ex situ";
- 1980-1985 - "Flory i zasoby roœlinne". Temat: "Rzadkie i zagro¿one
gatunki flory Polski," 3
- 1986-1990 - Zak³ad prowadzi³ prace w ramach Centralnego Pro-
gramu Badañ Podstawowych (CPBP, koordynator Ogród Botaniczny
PAN w Warszawie) "Gromadzenie i zachowanie gatunków krajowej ko-
lekcji roœlin zagro¿onych i form wyjœciowych roœlin u¿ytkowych",
- "Utworzenie narodowej kolekcji zagro¿onych gatunków ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem gatunków dzikich i form wyjœciowych drzew
i krzewów owocowych",
- "Utworzenie kolekcji gatunków roœlin zagro¿onych i chronionych
z terenu Polski po³udniowo-wschodniej".

Jw programie tym wydano pracê: Piórecki J. 1980. Kotewka. - orzech wodny (Trapa L.)
w Polsce
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, W Instytucie Botaniki PAN w Krakowie (koordynator) realizowany
by³ problem: "Wspó³czesne przemiany ilory i roœlinnoœci wybranych
regionów". Zak³ad opracowywa³ tematy:- "Flora porostów Pogórza Przemyskiego i Gór S³onnych", 4

- "Ekologia i biologia wybranych gatunków roœlin wschodniokarpackich
jako podstawa ich wykorzystania i ochrony". 5

Dla Urzêdu Wojewódzkiego w Przemyœlu i Tarnobrzegu opracowano
mapy bioindykacyjne tych województw 6.

Niezale¿nie od wymienionej tematyki realizowano inne regionalne
opracowania, np. dotycz¹ce inwentaryzacji dendrologicznej i przemian
uk³adów przestrzennych ogrodów podworskich w Polsce po³udniowo-
wschodniej 7, inwentaryzacjê przyrodnicz¹ gmin województwa prze-
myskiego 8. Prowadzono badania nad ornitofaun¹ województwa prze-
myskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem ogrodów 9. W Zak³adzie
i Arboretum studenci ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademii Rolniczej w Warszawie wykonali 'prace magisterskie w za-
kresie dokumentacji' przyrodniczej rezerwatów i parków krajobrazo-
wych 1°. Organizowane by³y w Arboretum krajowe i miêdzynarodowe
sympozja i konferencje naukowe 11. Kolekcje roœlin Arboretum s¹
udostêpniane dla zwiedzaj¹cych.

Arboretum w nowej strukturze, niezale¿nie od celów naukowo-
oœwiatowych, sprawuje opiekê merytoryczn¹ nad zabytkowymi
za³o¿eniami ogrodowymi województwa oraz gromadzi dokumentacjê
historyczn¹ dotycz¹ zachodz¹cych w nich przemian.

.Kiszka J., Piórecki J. 1991. Porosty Pogóna Pnemyskiego; Kiszka J., Piórecki J. 1992.

Porosty Gór Slonnych
~Grodzka E. 1991. Wstêpne wyniki badañ nad biologi¹, ekologi¹ oraz upraw¹ HeIleborius pur-

purascens W.K. i Scopolia corniolica Jacq., Leucoium vernum var. carpaticum Borb. w polskich
Karpatach Wschodnich. Prace Ogr. Bot. PAN, 2: 35-44

6Kiszka J., Piórecki J. 1990. Mapa lichenoindykacyjna województwa pnemyskiego. Rocz.

Przem. 28; 181-290
1Piórecki J. 1989; Zabytkowe ogrody i parki województwa pnemyskiego. Bibli. Muzealna 6.

KAW Rzeszów. W przygotowaniu woj. kroœnieñskie i rzeszowskie
8 Inwentaryzacja pnyrodnicza gmin. Opracowania zbiorowe pod kienmkiem J. Pióreckiego

nastêpuj¹cych gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Horyniec, Krasiczyn, Krzywcza, NaroI,
Or³y, Radymno, Rokietnica. Stubno, ¯urawica

9Hordowski J.1991. Rozmieszczenie i liczebnoœæ ptaków lêgvwych woj. przemyskiego
10Koziarska L.. Niziñska A. Orczyk M. 1987. Wartoœci krajobrazowe i przyrodnicze Pogórza

Przemyskiego. Pod kierwlkiem Janusza Janeckiego. SGGW w Warszawie
l1Krajowy Zjazd,Sekcji Dendrologictnej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 1987 roku,

19th Intemationa1 Phytogeograpruc Excursion July 7-26 w 1989 roku

10



Perspektywy rozwoju

Projektowane jest wybudowanie na dolnym tarasie trzeciego sta-
wu oraz stworzenie tam kolekcji z Taxodium, POpU/UB i Sa/ix, a na
górnej niwie wybudowanie nowego oœrodka gospodarczego. Perspek-
tywy rozwoju Arboretum uzale¿none s¹ od powiêkszenia area³u, tj.
przy³¹czenia dwóch pobliskich fortów o bardzo zró¿nicowanej rzeŸbie
terenu.

Odrêbnym zagadnieniem jest uzyskanie dla Arboretum bardziej
zró¿nicowanych siedlisk na obszarze zalesionego Pogórza Przemyskiego,
tj. na wysokoœci oko³o 500 m npm. oraz utworzenie Wschodniokarpac-
kiego Arboretum na Pogórzu Przemyskim.

Piœmiennictwo

Dzieduszycka-Morska M. 1836. Zbiór rysunków wyobra¯aj¹cych celniejsze bu-
dynki wsi Zarzecze w Galicyi w obwodzie Przemyskim le¿¹cej, czêœci¹ z natury
zdiêtych, lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holen-
derskim, angielskim i ogólnemi myœlami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich. Wie-
deñ.

Grodzka E. 1991. Wstêpne wyniki badañ nad biologi¹, ekologi¹ oraz upraw¹
Helleborius purpurascens W.K. i Scopolia corniolica Jacq., Leucoium vernum var.
carpaticum Borb. w polskich Karpatach Wschodnich. Prace Ogr. Bot. PAN, 2:
35-44.

Hordowski J. 1989. Birds in the Arboretum Bolestraszyce. 19th International
PhytQgeographic Excursion July 7-26, 1989. Kraków.

Hordowski j, 1992. Ptaki Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolest., z. l.
Hordowski J., Kunysz P. 1990. Ptaki Arboretum w Bolestraszycach pod Prze-

myœlem. Rocz. Przem. 27.
Katalog drzew i krzewów ozdobnych hodowanych w szkó³kach Mi¿ynieckich.

Drukiem S.F. Pi¹tkiewicza. Przemyœl, 1889.
KiszkaJ. 1992. Porosty (Li,cbenes) Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolest.,

z. l.
Mapa sytuacyjno-wysokoœciowa oraz inwentaryzacja drzewostanu. 1975. Skala

1:250. Instytut Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Zak³ad Geodezji Poli-
techniki RzeszowsJciej.

Piótecki J. 1989. Arboretum and Field Station Bolestraszyce. 19th Internatio-
nal Phytogeographic Excursion July 7-26, 1989. Kraków.

Piórecki J. 1992. Dendroflora Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolest. z. l.
- Kolekcja roœlin rodzimych, zagro¿onych i rzadkich. Arbor. Bolest. z. l.
- Spis bylin i roœlin zielnych (zgromadzonych zw³aszcza w Skalniaku). Arbor.

Bolest. z. 1.
- Badania nad biologi¹ i ekologi¹ rzadkich i gin¹cych populacji roœlin. Arbor.

Bolest. z. l.
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- Ochrona zagro¿onych i gin¹cych gatunków oraz odmian i form drzew
i krzewów owocowych. Arbor. Bolest. z. 1.

- Szkody mrozowe roœlin oraz innego pochodzenia. Arbor. Bolest. z. 1.
Piórecki J., Zarzycki K. 1993. Arboretum Bolestraszyce. Przewodnik

historyczno-przyrodniczy.
Piórecki J., Zarzycki K. Departament ofPhysiography and Arboretum at Bo-

lestraszyce. Historical - biological guide. (w druku).
Spis ro.s:lin w pomarañczarni i szklarni ogrodu medyckiego, wsi w Galicji, cyrkule

przemyskim le¿¹cej, do sprzedania bêd¹cych. 1835. Lwów. Wy t³ocznia Piotra

PilIera.
Szel¹g Z. 1992. Roœliny zielne Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolest., z. 1.
Teodorowicz-Czerepiñska J., Obrêbska A., Augustynek T., Krzak A. 1976.

Zespój dworsko-pa³acowy w Bolestraszycach ko³o Przemyœla. Dokumentacja
naukowo-historyczna. Pracownie Konserwacji Zabytków. Oddzia³ w Lublinie.
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I. WARUNKI PRZYRODNICZE

Po³o¿enie-geograficzne 22° 50'E i 49° 54'N. Arboretum Bolestraszyce
le¿y na krawêdzi Bezleœnego PrzykarpackiegQ Progu Lessowego) w po-
bli¿u granic polskich Karpat Wschodnich oraz Kotliny Sandomierskiej,
oko³o 7 km od Przemyœla w kierunku na pó³nocny-wschód (ryc. 1).

Powierzchnia ogrodów wynosi 15,14 ha, w tym 0,58 ha stawów.
Zarówno rzeŸba terenu jak gleby s¹ zró¿nicowane (ryc. 2). Taras
g³ówny stanowi wierzchowinê Przykarpackiego Progu Lessowego (216,5
in npm.) o glebach lessowych lub wytworzonych na lessie czarnozie-
mach. Gleby stosunkowo suche. Taras dolny to œrednia dolina za-
lewo\va Sanu (195 m npm.). Gleby tu wystêpuj¹ce nale¿¹ do gleb
brunatnych wytworzonych na i³ach lub ¿wirach dawnego koryta Sanu



lub na jego tarasie zalewowym i s¹ stosunkowo p³ytkie, o wysokim po-
ziomie wód gruntowych i niskim pR. Granicê miêdzy tarasami stanowi
stosunkowo wysoka skarpa Progu Lessowego, na której wytworzy³y siê
gleby próchniczne.

Warunki klimatyczne

Po³o¿enie geograficzne Przemyœla w obrêbie granic Polski jest
g³ówn¹ przyczyn¹ jego specyficznych cech klimatycznych. Cechy te
to przede wszystkim przejœciowoœæ, zmiennoœæ i kontrastowoœæ. N a-
le¯Y pamiêtaæ, ¿e wzrost i rozwój ró¿nych gatunków roœlin zale¿y nie
tylko od przeciêtnych warunków klimatycznych, ale tak¿e od ich war-
toœci ekstremalnych (ryc. 3). Œrednie daty okresu zimowego w Prze-
myœlu przypadaj¹ ju¿ na 26 listopada. W okresie miesiêcy zimowych
œrednia liczba dni z odwil¿ami wynosi tylko 53,8. Œrednie daty pierw-
szej go³oledzi przypadaj¹ na 30 grudnia, a ostatniej na 5 lutego.

Lañcut Kraków W szat ce
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Ryc. 1. Po³o¿enie Arboretum Bolestraszyce. 1. Arboretum, 2. Dojazd z Prze-
myœla i Zurawicy (tj. z Krakowa, Jaros³awia, Sandomierza i Zamoœcia). 3. Forty
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Imi-esi¹c I -5°C I -10°C I -15°C I -20°C I
XI 2.0 0.4 0.1
XII 4.9 1.9 0.6 0.1
I 3.6 1.5 0.2
II 2.3 0.7 0.1

., III 2.8 0.2
IV 1.2

Tab. l. Œrednia liczba dni z temperatur¹ minimaln¹ za lata 1961-1980

S;ednia liczba d~i z pokryw¹ œniegow¹ o gruboœci ponad 20 cm w la-
tach 1951 - 1980 wynosi³a od XI do IV 17,1 zaœ z ponad 30 cm tylko
7. Absolutne ujemne temperatury powietrza w okresie wiosennym na
wysokoœci 200 cm nad gleb¹ wynosi³y w kolejnych dekadach IV -5,7,
-5,0, -3,3°C, w kolejnych dekadach V -2,4, -2,3, -0,5°C, zaœ na wyso-
koœci 5 cm nad gleb¹ odpowiednio w IV -8,6, -7,0, -5,1, V -5,6, -5,0,
-5,1°C. W miesi¹cu VI ujemnych temperatur w latach 1951-1980 nie
by³o. W tym samym okresie œrednia liczba dni z przymrozkami w okre-
sie IV-X na wysokoœci 200 cm wynosi³a do -2°C 11.6, zaœ poni¿ej -2°C
tylko 3,4, na wysokoœci 5 cm nad gruntem odpowiednio 18,8 i 9,5°C
(tab. 2).

Œrednia liczba dni z opadem dobowym w miesi¹cach IV - X 20, 25
i 30 mm w latach 1951-1980 wynosi³a 4,43, 2,63, 1,46. Œrednia liczba
dni z burz¹ atmosferyczn¹. w latach 1951-1980 w okresie IV-X wynosi
31,1 a z opadem gradu 1,0. Œrednia liczba dni z silnymi wiatrami od
II do X wynosi 13,2 zaœ bardzo silnym 15 m/s tylko 1,0 (ryc. 4).

Œrednie roczne opady wahaj¹ siê od 500 do 600 mm. Skrajne œrednie
opady dla Przemyœla zanotowano w latach 1980-1991: 1982 - 442,1
mm, 1980 - 889, 1 mm. Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza wynosi oko³o
80%. Srednie roczne temperatury 6-10°C (tab. 2). D³ugoœæ zalegania
okrywy œniegowej oko³o 120 dni l.

1 Dane pocltodz¹ ze Stacji Meteorologicznej Przemyœl-Winna Góra. polo¿onej w odlegoœci 7 km

w linii prostej od Arboretum (na tej samej wysokoœci oraz w tej samej jednostce geobotanicznej)

- 15
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Ryc. 2. Arboretum - Bolestraszyce. Plan ogrodu - numery i nazwy pól. Taras
górny: 1. Niwa górna-kolekcja pomologiczna starych odmian jab³oni oraz dere-
nia jadalnego i czereœni ptasiej. 2. Skalniak-alpinarium. 3. Gazon. 4. Przedpole.
5. Przy drodze szañcowej. 6. Oficyna du¿a. 7. Parter kwiatowy. 8. Jurkowy mur.
9. Gaj. 10. Lodownia. 11. Stary sad. 12. Powierzchnie doœwiadczalne. 13. Pod
lipami. 14-22. Na zamku. 23. Pod wie¿¹. 24. Przy kaplicy. 25. Ogródek japoñski
(projektowany). 26. Parter oran¿eryjny. 27. Kolekcja iglaków. 28. Skarpa dere-
niowa. 29. Skarpa leszczynowa. 30. Niwa stepowa. 31. Z³ota góra. 32. Skarpa
akacjowa. 33. Skarpa po³udniowa. 34. Skarpa pó³nocna. 35. W¹wóz. 36. Skarpa
cisowa. 37. Skarpa œwierkowa. Taras dolny: 38. £¹ka kwietna. 39. Stary maj-
dan. 40. Skarpy ma³ego stawu. 41. Cypryœnikowy staw. 42. Skarpy du¿ego stawu
i wrzosowisko. 43. Du¿y staw. 44. Wyspa. 45. Kana³ wodny. 46. Taras pod skarp¹.
47. £¹ka sarnia. 48. £êg topolo~y. 49. Wa³ na granicy. Niwa dolna - ogrody pro-
jektowane: 50. £¹ka. 51. Nowy staw. 52. Alpinarium dolne. 53. Parking.

[Q] l. ~ (. B 7. ~ 10. a 13. 8 16. [§J 19. ~ 22. D 25. ~ 28.

B 2. (§J 5. ~ 8. ~Il. 814. 817.020.023. [§]26. § 29.

[§J 3. !§J 6. CQ:] 9. 812.8 15. ~ 18. ~21. ~ 2(. rn 27.

Legenda i objaœnienia znaków graficznych na ryc. 2. - 1. Dwór z XVIII wieku
(czêœæ parterowa) gruntownie przebudowany w po³owie XIX i na pocz¹tku XX wie-
ku, odbudowany i remontowany w latach 1976-1992. 2. Oficyna du¿a (by³a stajnia
i wozownia przebudowane w latach 1978-1985). 3. Oficy~a ma³a. Pozosta³oœc
wie¿y zamkowej z XVII wieku. 4. Kaplica, druga po³owa XIX wieku - mur z XVII

stulecia wraz z pozosta³oœciami dawniejszych fortyfikadjizlemnych. 5. Szklarnie
-mno¿arki i oran¿eria. 6. Silosy g~spodarcze. 7. Baseny do hodowli roœlin wod-
nych. 8. Nowy oœrodek gospodarczy (projektowany). 9. Ogródek meteorologiczny.
10. Pergole. 11. Trelia¿. 12. Bramy. 13. Ogrodzenie-mur kamienny. 14. Mur
kamienny w otoczeniu szklarni. 15. Kamienne murki oporowe. 16. Ogrodzenie
metalowe na podmurówce z kamienia. 17. Ogrodzenie z siatki metalowej. Mur
kamienny i ogrodzenie z siatki metalowej stanowi¹ granice za³o¿enia pochodz¹ce
z prze³omu XVII i XVIII wieku. 18. Schody. 19. Osadniki. 20. Przepusty wod-
ne. 21. Zastawki wodne. 22. Rowy melioracyjne. 23. •ród³a wodne i studnie.
24. Drogi g³ó~ne, rekonstrukcja i przebudowa 1976-1990, czêœciowo wed³ug uk³adu
historycznego. 25. Œcie¿ki i ci¹gi piesze (projektowane). 26. Promenada na skarpie.
27. Kapliczka. 28. Skarpy. 29. Powierzchnie doœwiadczalne (plan, rekonstrukcja
i realizacja: J. Piórecki)
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Ryc. 3. Diagram klimatyczny Przemyœl- Winna Góra (lata 1987-1990)

Kolekcje

Drzewa i krzewy obcego pochodzenia uzyskano przede wszystkim
z Arboretum w Rogowie i Ogrodu Botanicznnego PAN w Powsinie oraz
Ogrodów Botanicznych w Lublinie i Wroc³awiu, jak równie¿ ogrodów
podworskich z Polski po³udniowo-wschodniej. Najliczniej reprezento-
wane s¹ w kolekcjach roœliny z rodzaju: Acer, Syringa, Malus, Picea,
Taxus, Juniperus, Thuja. Odrêbn¹ i wa¿n¹ kolekcjê stanowi¹ roœliny
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Ryc. 4. Procentowy rozk³ad miesiêczny i roczny prêdkoœci wiatru (m/s) dla 8 kie-
runków w latach 1951-1960.
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