
cd. tab. 4

[Nr Licz. pêdówr szerOkoœæ
krzewu o:³ównvch I korony ~TT1 \

8

8

6

4

6

1

27

8

3

5

17

12

12

3

7 !

10

6

1

""4T

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

fU

70
80
35
75
30
teO
60
30
30
110
90
110
30
140
90
70
20

Cerasus fruticosa (Pali.) Woronow

~~~

1990

Ryc. 9. Uproszczone spektrum fenologiczne dla wiœni kar³owatej

na Z³otej górze, gdzie roœnie 58 roœlin. Badania biometryczne potwier-
dzi³y, i¿ jest to populacja bezmieszaIlcowa. W zwi¹zku z tym mo¿e
byæ traktowana jako materia³ wyjœciowy do introdukcji. W obr.êbie
populacji rosn¹cej w Skalniaku i na Z³otej górze, wystêpuje wyraŸne
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zró¿nicowanie. Zwi¹zane jest to ze zmian¹ siedliska. Q¹.ne dotycz¹ce,..,
dynamiki wzrostu podane s¹ w tab. 3. W tabeli tej wyrainie dominuje
grupa krzewów zarówno pod wzglêdem wysokoœci, tempa rozrastania
siê itp. Zwi¹zane jest to z dobrym zraszaniem roœlinnoœci w Skalnia-
ku. N a Z³otej górze warunkach suchego stanowiska tempo wzrostu jest
znacznie mniejsze. Odrêbnym pokrojem odznaczaj¹ siê tu dwa okazy
wiœni pochodz¹cej z Winnej Góry w Przemyœlu.'

Wawrzynek wilcze³yko - Daphne mezereum L.

Gatunek pospolity na Pogórzu Przemyskim. Kwitnie i owocuje ob-
ficie. Nie jest rozmna¿any.

Daphne mezereum L.

I I I II I III I IV I:'y::~~~~~~~~~~~~~~~~~. - I XI I XI' 1987 , , "

I II III IV V X XI XII

~ .~;;::!J~~~12~~;!~=::::2~~~~~:~~~;::!~:=1r~. ' ,1988 o. 00 o ~ .. ,~ Co ' .
I II III IV V X XI XII

1989 .
XII

1990
XII

Ryc. 10. Uproszczone spektrum fenologiczne dla wawrzynka wilcze³yko

Wrzeœnia pobrze¿na - Myricaria germanica (L.) Desv,

Stanowiska na Pogórzu Przemyskim

W przesz³oœci wrzeœnia pobrze¿na wystêpowa³a na Pogórzu Prze-
myskim wzd³u¿ potoków: Olszanka pod Bryliñcami i Wañkowa
(miêdzy Olszanic¹ a wsi¹ Wañkowa), nad rzek¹ Wiar w Nowosió³kach,
a przede wszystkim w Makowej wzd³u¿ potoku Turnica tBatko 1934).

Obecnie jedyne stanowisko tej roœliny znajduje siê.':nad'rzek¹ Wiar
(na odcinku 6 km od Huwnik do Sierakoœc). KilkaJlaœcieroœlin znale-
ziono w 1992 roku nad potokiem Turnica niedaleko leœniczówki.
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Siedlisko i liczebnoœæ populacji

. ~rzeœnia pobrze¿na roœnie na silnie nas³onecznionym, p³askim, ka-
ffi1ernstym brzegu rzeki, na pod³o¿u ¿wirowym o odczynie zasadowym
(pH 6,8). Tworzy du¿e, luŸne zaroœla jednogatunkowe lub roœnie w oto-
czeniu zaroœli wierzbowych. W 1987 roku oszacowano liczebnoœæ po-
pulacji na oko³o 1300 roœlin, g³ównie w skupieniach licz¹,cych od 2 do
200 roœlin, rzadko pojedynczo.

Biologia i dynamika rozwoju

Wysokoœæ krzewów waha sie na badanym terenie od oko³o 1 m do
2,5 m. Liczba pêdów p³onnych wynosi oko³o 30. Przyrosty roczne
osi¹gaj¹ 70-100 cm d³ugoœci. Roœliny m³ode dobrze znosz¹ ciêcie i s¹
³atwe do formowania. Przy czêstszym ciêciu roœlin, pojedyncze krzewy
osi¹gaj¹ du¿e œrednice.

W dolinie Wiaru wrzeœnia pobrze¿na rozmna¿a siê g³ównie ge-
neratywnie. Stwierdzono du¿¹ liczbê siewek i roœlin w stadium
m³odocianym. W czasie silnych mrozów, zim¹ 1986/87 przemarz³a
wiêkszoœæ pêdów wieloletnich.

Uprawa w Arboretum

Do Arboretum sprowadzono krzewy wrzeœni w 1977 r. Wysokoœæ
ich wynosi obecnie 2,5 - 3 m. Krzewy wytwarzaj¹ tu zaledwie jeden
do czterech pêdów, których wierzcho³ki zamieraj¹ ju¿ w okresie wege-

Myricaria germanica

1987

1988
XII

1989 1 I 1 jj I m.J..=:1i;i=~=::u:~~~~~~~~~tE3~B1~~

1990 I - 1 '-- I___~ '- 1_- 1- I --w-. I ".J I .- 1._- I

I n III IV w-~~ "IX ~ XI XII

Ryc. 11. Uproszczone spektrum fenologiczne dla wrzeœni pobrze¿nej
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tacji. Rozmna¯anie wegetatywne, a tak¿e przeniesienie do Arboretum
z uwagi na brak odpowiednich warunków glebowych, jest trudne. Z po-
branych w lutym 1987 roku sadzonek, na 90 przyjê³o siê 80, do koñca
sierpnia pozosta³o ich jednak tylko 44.

Zagro¿enie

Wrzeœnia pobrze¿na nie nale¿y do gatunków chronionych ani rzad-
kich. Z powodu jednak eksploatacji ¿wiru i regulacji potoków, liczba
stanowisk tego gatunku ulega zmniejszeniu, zw³aszcza w Karpatach
Wschodnich.

Podsumowanie i wnioski

Dla szachownicy kostkowatej Fritillaria meleagris L., smotrawy
okaza³ej Telekia speciosa (Schreb.). Baumg., orzecha wodnego - Trapa
natanas L., gromadzona jest dokumentacj~ dot:y;cz¹ca biologii, ekolo-
gii i liczebnoœci populacji na wszystkich stanowiskach w Polsce: Dla
gatunków tych prowadzona jest reintrodukcja. Rozszerza siê icn area³
przez zasiedlanie roœlinami pochodz¹cymi z uprawy. Populacje czereœni
(Cerasusfruticosa (PalI.) Woronow), karpackiej odmiany œnie¿ycy wio-
sennej (Leucoium vernum var. carpaticum), salwinii p³ywaj¹cej (Sal-
vinia natans (L.) AlI.) i k³okoczki po³udniowej (Staphylea pinnata L.),
badane s¹ tylko na wybranych stanowiskach w Polsce.

Marsylia czterolistna {Marsilea quadrifolia L.) pozyskana zosta³a do
kolekcji z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i bada-
na jest tylko w Arboretum~ Poœrednio pochodzi ona ze stanowiska
naturalnego w Gocza³kowicach, na którym ju¿ nie wystêpuje.

W cyklach wieloletnich uzyskaño praktyczne wyniki uprawy wybra-
nych gatunków roœlin, jak równie¿ skuteczne metody ich reintrodukcji.

W wyniku badañ zabezpieczono i zwiêkszono ich populacje, a tak¿e
uzyskano ci¹g³oœæ odnawiania siê w nowych warunkach.

W praktyce najlepsze efekty osi¹gniêto w zakresie reintrodukcji
kotewki-orzecha wodnego. Gatunek ten w okresie 5 lat ,?~iedli³ i wy-
pe³ni³ 100% powierzchni (0,30 ha.) stawów porybackich w Soœnicy pod
Radymnem, a tak¿e w Antoniowie nad Sanem (2 ha). Rozmie~zcze-
nie geograficzne, stanowiska w Polsce, ekologia i liczebnoœæ populacji,
jak równie¿ zagro¿enie i wskazania ochrony tego gatunku omówione
zosta³y szczegó³owo w osobnym opracowaniu (Piórecki 1980).
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Nowe stanowiska kotewki pochodz¹ce z introdukcji w Kamieniu
Lukawskim - Góry Pieprzowe i na Wise³ce w Krakówce pod Sandomie-
rzem, a tak¿e w okolicach Le¿ajska wymagaj¹ potwierdzenia popartego
d³u¿szymi badaniami. Problemem zasadniczym jest utrzymanie siê ga-
tunku na jednym stanowisku w cyklu wieloletnim. Proces ten obserwo-
wany jest w wielu stawach rybackich, tzw. paciorkowcach. Zwi¹zany
on jest z technik¹ nape³niania i utrzymania wód na stawach. Kotewka
~_a stanowisku w Soœnicy rozwija siê dynamicznie, ale zagro¿ona jest
spadkiem poziomu wód lub."æa³kowitym ich zanikiem. Z podobnych
przyczyn wyginê³a w Zad¹browiu, Zadusznikach i Przysieczu.

Zagro¿enie ma³ych populacji powoduje, ¿e jednakowo zagro¿one s¹
roœliny o d³ugim biologicznym ¿yciu (drzewa), jak tez roœliny o jedno-
i dwurocznym rozwoju. Te ostatnie ulegaj¹ skrajnym niekiedy spad-
kom liczebnoœci w krótkim stosunkowo okresie. Stwarz:~ to powa¿ne
problemy, dotycz¹ce materia³u i sposobu ochrony. Wydaje siê celo-
we utrzymanie ioœlin nie tylko na mIejscu ich star³ego - historycznego
wystêpowania, ale;tak¿e w uprawie, jak' równie¿ wtórne ich wprowa-
dzenie na nowe obszary, zw³aszcza podlegaj¹ce œcis³ej ochronie (parki
narodowe, rezerwaty'przyrody, u¿ytki ekologiczne itp.).

W obliczu gwa³townych zmian,.. jak: osuszanie, zaorywanie du¿ych
powierzchni i zaniku poziomu wód gruntowych zagro¿one s¹ na bada-
nym terenie zarÓwno :populacje ma³e, sk³adaj¹ce siê z niewielu ioslin
i utrzymuj¹ce siê od dziesi¹tków lat na tych samych siedliskach, jak
te¿ du¿e (np. Fritilaria meleagris i Trapa natans), licz¹ce wiele tysiêcy
roœlin i wytwarzaj¹ca ~,ilionydiaspor w jednym cyklu wegetacyjnym.
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VI. OCHIJ,ONA ZAGRO¯ONYCH I GIN¥CYCH
GATUNKOW ORAZ ODMIAN I FORM DRZEW,

I KRZEWOW OWOCOWYCH

Wstêp

W drugiej po³owie XX wieku wyginê³o w Polsce wiele starych
odmian drzew owocowych, uleg³y tak¿e zniszczeniu krajowe kolekcje
w Przybrodzie i Kórniku. N a terenie Polski po³udniowo-wschodniej
zdewastowane zosta³y bezpowrotnie XIX-wieczne sady podworskie o-
raz kolekcje pomologiczne w Dzikowie i Medyce.

Stare odmiany jab³oni, zapomniane ju¿ dziœ lub nie uprawiane, s¹
stosunkowo licznie zachowane w wielu wsiach na Podkarpaciu i w Kar-
patach. Obszar ten posiada wyj¹tkowo bogate i stare tradycje uprawy
drzew owocowych zwi¹zane z dziejami wczesnego osadnictwa i kultury
ogrodniczej w Polsce. Gin¹ce dziœ stare odmiany drzew owocowych
wymagaj¹ zachowania i ochrony.

Cel i metodyka badañ

Podstaw¹ doboru odmian i form drzew owocowych do kolekcji by³y
przede wszystkim nastêpuj¹ce cechy: d³ugowiecznoœæ, odpornoœæ na
niskie temperatury, zdrowotnoœæ oraz wzrost i pokrój korony. 1 Cechy

odmianowe (plennoœæ, kszta³t i wielkoœæ owoców, walory smakowe) by³y
uwzglêdniane w mniejszym stopniu. .

Wszystkie odmiany i formy jab³oni (Malus domestica Borb.) groma-
dzone s¹ w kolekcji metod¹ szczepienia i okulizacji na podk³adce - siew-
ka "Antonówki". Niezale¿nie od gromadzenia uprawianych odmian

1 Wszystkie odmiany i rOnI³Y krzewów owocowych gromadzone s¹ w Arboretum Bolestraszyce
na wydzielonym obszarze, tzw. Niwie pomologicznej, polo¿onej na wysokoœci 210-215 m npm.:
gleby - czarnoziem wytworzony na lessie. Œrednie opady roczne wahaj¹ siê od 500-600 mm, œrednia
temperatura roczna od 7 do 10°C, d³ugoŒæ zalegania okrywy œniegowej 120 dni. W przysz³oŒci
kolekcje jab³oni utrzymywane bêd¹ na obszarze skansenu w Sanoku oraz na Pogórzu Przemyskim
na sta³ych powierzchniach, tj. w starych lustorycznych sadach.
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ko\ekcje jab³oni rozszerzane bêd¹ w przysz³oœci o Malus silvestris (L.)
z lesistych obszarów Karpat Wschodnich, a tak¿e o gatunki i formy
z rodzajów: wiœnia (Cerasus), dereñ (Cornus), orzech (Juglans), gru-
sza (Pyrus).

Wyniki badañ
Jab³oñ domowa (Malus domestica Borkh.)

W Ma³opolsce wystêpuje ci¹g³oœæ uprawy starych, rodzimych
odmian jab³oni, a tak¿e pochodz¹cych z Ukrainy, Wêgier, Czech
i S³owacji, Francji oraz Niemiec. W aktach dworskich oraz sprawozda-
niach z lustracji dóbr zachowane s¹ liczne wzmianki dotycz¹ce sprowa-
dzania, uprawy lub hodowli roœlin u¿ytkowych od XVI do XIX wieku.
Dotyczy to zw³aszcza drzew owocowych Dubiecka, Medyki, Oleszyc,
Mi¿yñca, Przeworska, Rudek, Sieniawy, Wysocka, Zarzecza. 2

Dotychczas zebrano jab³onie przede wszystkim z okolic Przemyœla,
tj. z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Aksmanice, Bolestraszyce, Gro-
chowce, Jaksmanice, Medyka, Pikulice, Przemyœl, Siedliska, Œliwnica,
Soœnica, Walawa i Wyszatyce. W okolicach Przemyœla zanotowano
wystêpowanie nastêpuj¹cych odmian i form jab³oni Malus domesti-
ca Borkh.: Adam Mickiewicz (Za³u¯), Ananas Ber¿enicki, Antonówka
Œmietankowa (Siedliska, Soœnica, Kopysno), Antonówka Zwyk³a (Bolestraszy-
ce, Jaksmanice), Bezogonkowa Kalwaryjska (Aksmanice), Boiken (Pikulice),
Bukówka Czerwona (Œliwnica, Rokszyce), Cesarz Aleksander (Jaksmanice),
Ces~rz Wilhelm (Aksmanice, B~lestraszyce, Rokszfce), Char³amowska (Jaksma-

nice),. Cyganka (Œliwnica), Czerwony Boskop (Za³u¯), Glogierówka-Pepina
Litewska (Jaksmanice), Grafsztynek Czerwony (Za³u¯), Grafsztynek Inf-

lancki (Za³u¿), Grafsztynek Zwyczajny (soœnica), Grubonó¿ka Krugera
(Jaksmanice), Gloria Mundi (Jaksmanice), Gozdzikowa (Wys~atyce), Kalwil-
la Czerwona (Jaksmanice), Kandil Sinap (Bo³estraszyce), Kantówka Gdañska
(Pikulice), Kardynalska (Aksmanice), Koksa Pomarañczowa (Jaksmanice), Ko-
sztela (AksmaIuce), Kronselska (Soœnica), Królowa Renet (Siedliska, Jaksmani-

ce), Krótkonó¿ka Królewska (Rokszyce), Kuzynek Czerwony (Jaksmanice),

2Katalogi drzewek owocowych szkó³ek w Medyce i Mi¿yñcu zawieraj¹ wiele interesuj¹cych
infonnacji o uprawianych wówczas gatunkach jab³oni.

O szczegó1Dym umilowaniu Jana III Sobieskiego do drzew fruktowych a zw³aszcza sadzeniu
i szczepieniu przez króla jab³oni oraz zak³adaniu du¿ych kwater tych drzew vi ogrodach w Wy-
socku, podaje szczegó³owe dane Eysymontt (1969) w pracy pt. Studium historyczno-stylistyczne
ogrodu i za³o¿enia dworskiego w Sieniawie
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Linda (Sielec), Lord Suffield (Groc³1owce), Malinowa Oberlandzka (Siedlis-
ka), Ma~ks Codlin (Aksmanice), Minister Hammerstein (R,okszyce, Wyszaty-
ce), Oli,wkaCzerwona (Soœnica), Oliwka Inflancka, Oliwka Zó³ta (W~gierka,
Jaksmanice), Pepina Londyñska (Bolestraszyce), Pepina Ribstona (Aksmanice),
Pepina Szafranowa, Piêkna z Boskop (Bolestraszyce), Piêkna z Pontoise
(Jaksmanice), Piêkna z Rept (Bolestraszyce, Œliwnica), Rajewska (Kopysno), Ra-
pa Zielona (Aksmanice, Ro~zyce), Reneta Ananasowa, Reneta Baumanna,
Reneta Bergamotna, Reneta Biesterfeldska, Reneta Blenheimska, Re-
neta Gwiazdkowa (Bolestraszyce, Za³u¿), Reneta Harberta {Wyszatyce), Rene-
ta Kandyjska (Aksmanice), Reneta Kasselska, Reneta Kulona (Jaksmanice),
Reneta Landsberska (Groc³1owce. Pikulice, Siedliska), Reneta Muszkatowa (Ja-
ksmanice), Reneta Staruwalda, Reneta Wagnera, Reneta Z³ota, Ribston
(Siedliska), Ró¿anka Wirgiñska (Aksmanice), Sztetyna Czerwona, Sztetyna
Zielona (Kopysno), Wêgierczyk (Bolest~aszyce), Winiak Œl¹s~i (Bolestraszyce),
Z³ota Szlachetna (Jaksmanice. ZaluŸ), ZeleŸniak (Siedliska), Zó³ty Ryszard
(Jaksmanice) .

Z kolekcji starych jab³oni Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie
otrzymaliœmy nastêpuj¹ce odmiany: .i\.1alus domestica Borkh. Anis,
Aporta, Arkad ¯ó³ty, Barnack Beauty, Ben Davis, Bismarckapfel, Ce-
sarz Wilhelm, Eva, Finkenwarder Herbstprinz, Grafsztynek Zwyczaj-
ny, Gubener Warraschke, Kalville de Saint Souvenire, Kalter Bohmer,
Karin Schneider, Landsberska, Lane's Prince Albert, Mank's Kuche-
napfel, Muskat Renette, Neujahrsapfel, Ohm Paul, Pederstrup, Peggys
F~vourite, Piêkna z Herrnhut, Prinzessin Irene, Rajok, Reneta From-
ma, Reneta Weidera, Reneta Woskowa, Spasówka, Waldsteppenap-
fel, Winter Banana, Wo³oszka, odmiany kazachskie: Kazachstanskoje
Jubilejnoje, Rubin, Rumianka a³ma-atinskaja, Sa³tanat, Zailijskoje.
Ponadto otrzymaliœmy: Malus baccata (L.) Moench. var. jlavescens,
M. b. var. .jackii Rehd., M. coronaria (L.) MilI 'Red Tip', M. hybri-
da Rehd., M. ioensis (Wood) Britt. 'Fimbriata', M. orientalis Re!1d.,
M. rockii Rehd., M. sargentii Rehd., M. sieboldii (Regl.) Rehd. var.
arborescens Rehd., M. sylvestris MilI., M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.
Wiele interesuj¹cych odmian jab³oni nie zosta³o jeszcze oznaczonych
i zebranych w kolekcji. Wœród odmian trudnych do oznaczenia znaj-
duje siê wiele Renet. Grupa ta obfituje w wiele starych, a nawet bardzo
starych odmian. W kolekcjach zebrano ponad 200 odmian i form lo-
kalnych jab³oni.
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W tym miejscu pragnê podziêkowaæ Panu prof. Boles³awowi
Sêkowskiemu z Poznania za oznaczenie odmian jab³oni oraz Pani Mar-
cie Walnik za kolekcjê jab³oni

Dereñ w³aœciwy (Cornus mas L.)

W ogrodach podworskic~ zachowa³y siê nieliczne stare drzewa dere-
nia w³aœciwego, pochodz¹ce z koñca XVIII oraz XX wieku. Najstarsze
drzewa znajduj¹ siê w Pra³kowcach, Bolestraszycach, Bakoñczycach,
Hoczowie, Komborni, Narolu, Pobiednie, Wyszatycach. W Arbore-
tum.. zgroIpadzono dereñ w³aœciwy g³ównie miejscowego pochodzenia
(Bolestraszyce, Pralkowce), a tak¿e pochodz¹cy z Ukrainy, tj z Ogro-
du Botanicznego w Kijowie. Najcenniejszy jest, jak siê wydaje dereñ
ze starego Arboretum Zamoyjskich we Floriance pod Zwierzyñcem.

Czere~nia ptasia (Cerasus avium (L.) Moench.)

W kolekcji zgromadzono lokalne formy czereœni ptasiej (trzeœni)
z lesistych Karpat Wschodnich, zw³aszcza z Pogórza Przemyskiego.

Wiœnia kar³owata (Cerasus fruticosa (PalI.) Woronow)

Zgromadzone w kolekcji formy wiœni kar³owatej pochodz¹ z izolo-
wanego stanowiska z terenu Puszczy Sandomierskiej. Jest to jedna
~ cenniejszych populacji krajowych wyró¿niaj¹ca siê obfitoœci¹ owoco-
wania, charakterystycznym pokrojem, a zw³aszcza czystoœci¹ rasy.

Wnioski

Z powodu masowego wycinania ginie corocznie w Polsce wiele war- ,

toœciowych, lokalnych odmian i form drzew owocowych. Wa¿nym
i pilnym zagadnieniem jest opracowanie podstaw prawnych dla
ich ochrony, zw³aszcza w miejscach dotychczasowego wystêpowania,
np. w otoczeniu obiektów zabytkowych, w ogrodach podWorskichi ch³opskich. ' Dla celów utylitarnych i poznawczych stare,'" gin¹ce

bdniiany ilormy drzew owocowych nale¿a³oby utrzymaæ w sta³ych ko-
lekcJach regiona.lhY~, dla Ma³opolski np.:' w dolinie Dunajca, w Kar-
patach Lesistych (tj. w polskich Karpatach Wschodnich), na Wy¿ynie
Ma³opolskiej ..
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Arboretum Bolestraszyce

VII. SZKODY MROZOWE ROŒLIN

Gatunki zimozielone

W Arboretum Bolestraszyce w latach 1975-1991 wyst¹pi³y wyraŸne
szkody mrozowe w zimach: 1984/85 i 1990/91 roku.

Przemarzniêciu uleg³y nastêpuj¹ce gatunki roœlin:
Berberis hydrido-gagnepainii Suring. "Chenault" ~ Berberis julia-

nae Schn. Krzewy (wysokoœæ 80-100 cm) przemarzniête ca³kowicie
w zimie 1984/85. W zimie 1990/91 r. 80% roœlin wymarz³o, u wszy-
stkich roœlin przemarzniêtych zanotowano odbicie z cz~ci podziem-
nych.

Cotoneaster dammeri Schneid. - krzewy o' szerokoœci 150 cm. Prze-
marz³y pêdy nadziemne. W sezonie wegetacyjnym 1985 zanotowano
s³aby odrost nowych pêdów (7). 1

Cotoneaster dammeri var. radicans Dammer ex Schneid. W zimie
1984/85 na stanowisku os³oniêtym przezimowa³y pêdy do wyskoœci 40
cm. Zmarz³y partie wierzcho³kowe i wierzcho³ki pêdów nie tylko jedno-
rocznych, ale i dwuletnich (6). W zimie 1990/91 zmarz³y wszystkie
pêdy nadziemne, zanotowano zaœ dolne odbicie.

Cryptomeria japo nica (L. f.) D. Don - wysokoœæ 160 cm. W czasie
zimy 1984/85 nast¹pi³o odbarwienie i przemarzniêcie pêdów boc¿nych
do wysokoœci 130 cm. Nie zmarzniête pêdy wierzcho³kowe rozwija³y
siê dobrze w okresie wegetacji (a). W zimie 1990/91 roœliny 5-6 letnie
(wysadzone ze szkó³ek na miejsca sta³e, wys. 140-180 cm), przemarz³y
ca³kowicie. Stary okaz dobrze przezimowa³ w obu zimach.

Pyracantha coccinea Roem. Krzewy o szerokoœci 160-210 cm i ob-
wodzie pêdów przy ziemi 3-5 cm. Przemarz³y ca³kowicie na otwar-
tych stokach pó³nocnych i po³udniowych (o). W w¹wozach, na stokach
os³oniêtych o wystawie pó³nocnej, nieliczne krzewy odbi³y, jednak pêdy
przyrasta³y bardzo wolno. Odbicie i wzrost pêdów (7).

10znaczenia literowe i cyfrowe uszkodzeñ mrozowych przyjêto wed³ug opracowania
Lukasiewicza (1987)
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Taxodium distichum (L.) Rich., Matasequoia sempervirens Erick.
W maju i czerwcu 1990 roku, po pe³nym rozwiniêciu siê liœci drzew
i krzewów, a tak¿e intensywnym przyroœcie pêdów jednorocznych,
nast¹pi³o u Taxodium distichum oraz u Metasequoia sempervirens
zmarzniêcie jednorocznych pêdów w wyniku wiosennych przymrozków.
Letni rozwój liœci nast¹pi³ z wtórnych p¹czków œpi¹cych. Pomimo tych
strat tylko dwie metasekwoje chiñskie przemarz³y do po³owy wysokoœci.

Taxus baccata L. Roœliny 5-7 letnie o maksymalnej wysokoœci
170 cm. W czasie zimy 1984/85 wymarz³o ca³kowicie oko³o 5%
pochodz¹cych z miejscowych siewek. W miejscach ods³oniêtych na-
stapi³o zabarwienie igie³ na czerwono na pêdach do wysokoœci 1,3 m.
Pêdy wierzcho³kowe by³y lekko brunatne, jednak ich wzrost nie zo-
sta³ zahamowany. Na dolnych pêdach, tu¿ nad pokryw¹ œniegu,
ig³y i p¹czki kwiatowe przemarzniête (a). W zimie 1990/91 wyma-
rz³y pienne cisy, pochodz¹ce z polskich Karpat Wschodnich (Kalwaria
Pac³awska). U kilku innych cisów piennych, pochodz¹cych ze szkó³ek
kórnickich, zmarz³y czêœciowo pêdy wierzcho³kowe i szczytowe boczne,
wyst¹pi³o przebarwienie igie³.

Taxus x media Rehd. Wymarzniêcie 10-20 % jednorocznych pêdów
bocznych na wysokoœci 130-140 cm od ziemi (a). W okresie wegetacji
nast¹pi³ normalny, pe³ny wzrost roœlin.

Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. W miejscach ods³oniêtych nast¹-
pi³o wyraŸne zabarwienie igie³ na czerwono do wysokoœci 1,3 m. Do-
brze wykszta³cone wierzcho³kowe partie pêdów g³ównych by³y brunat-
ne wraz z ³uskami lub ca³kowicie przemarzniête (a). Wzrost roœlin
w okresie wegetacji nie wykazywa³ wiêkszych zmian, lecz dolne partie
pozosta³y ca³kowicie przemarzniête (c). .

Gatunki trac¹ce liœcie na zimê

Acer pJatanoides L. W latach 1987-1991 wyginê³y z nieustalonych
przyczyn trzy stare klony pospolite o œrednicy pnia 60, 50 i 70 cm.

Ailanthus altissima Swin. W zimie 1984/85 przemarz³y pêdy jedno-
roczne zarówno u starych 9-letnich roœlin, jak i 2-3 letnich. Wielkoœæ
zniszczeñ nie przekracza szkód w poprzednich latach (4). W zimie
1990/91, na szeœæ drzew, tylko u jednego przemarz³y pêdy jednoroczne.

Buddleia davidii Franch. Ca³kowitemu wymarzniêciu uleg³o w zi-
mie 1984/85 oko³o 10% roœlin, a u pozosta³ych nadziemne pêdy prze-
zimowa³y do wysokoœci 80 cm nad ziemi¹.; W okresie lata budleja
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kwit³a s³abo i wytworzy³a krótkie kwiatostany. Po 1985 jednoroczne
pêdy przemarzaj¹ regularnie do wysokoœci kopczykowania, chocia¿ nie
okrywane nie przemarza³y od 1976 roku. Wysokoœæ krzewów przed
przemarzniêciem wynosi³a 170-270 cm, roœliny rozwija³y siê bujnie,
a pêdy przy ziemi w wieku 8 lat wynosi³y 9 cm obwodu. Po zimie
1984/85, pomimo i¿ kwitn¹ regularnie, nie osi¹gaj¹ ju¿ tak du¿ej po-
wierzchni zwarcia korony, a tak¿e nie odznaczaj¹ siê tak intensywnym
kwitnieniem, tzn. zarówno pod wzglêdem liczebnoœci kwiatostanów,
jak i ich wielkoœci. Ca³kowitego przemarzniêcia roœlin po zimie 1990/91
nie zanotowano.

Catalpa bignonioides Walt. W zimie 1990/91 u dwupniowej ka-
talpy (wysadzonej w 1978 r.), nast¹pi³o czêœciowe przemarzniêcie
górnego fragmentu pnia w koronie oraz wyraŸne br¹zowienie i lekkie
przemarzniêcie kory na pniu. Na pniu g³ównym bardzo póŸno, bo do-
piero w czerwcu, a na pêdzie bocznym w drugiej po³owie lipca, pojawi³y
siê liœcie.

Castanea sativa MilI. Nast¹pi³o wyraŸne os³abienie wzrostu pêdów
jednorocznych po zimie 1984/85, a po 1990/91 lekkie przybr¹zowienie
kory na pêdach bocznych.

Cornus alba, L. Czêœciowo przemarz³y jednoroczne pêdy wierz-
cho³kowe krzewów rosn¹cych na terenie otwartym (4). Pozosta³e prze-
zimowa³y dobrze (O).

Cotinus coggygria Scop. ?Purpureus' - wysokoœæ 100-110 cm. Prze-
marz³y pêdy jednoroczne. W'yst¹pi³o to nie tylko w zimie 1984/85, ale
tak¿e w 1985/86 roku (6). t

Cytisus scoparius Link. W zimie 1984/85 ca³kowicie przemarz³y
pêdy i korzenie (9), w zimie 1990/91 tylko pêdy nad¿iemne. '

Deutzia spp. U wszystkich gatunków i odmian ca³kowicie prze-
marz³y pêdy nadziemne (wysokoœæ do 230 cm). Odbicie i normalny
wzrost pêdów nast¹pi³ w 1985 (7). W zimie 1990/91 przemarz³y pêdy
nadziemne u wszystkich gatunków. Wzrost pêdów oraz ich lic¿ebnoœæ
po przemarzniêciu s³abe.

Forsythia spp. Nie zanotowano wiêkszych szkód mrozowych.
Wiosn¹ 1985 i 1991 wyst¹pi³ jednak ca³kowity brak kwitnienia (2).
Wyj¹tek stanowi³a odmiana miejscowa wysadzona w 1930, która kwit³a
w 1985 roku.

Hippophae rhamnoides L. Zmarz³y pêdy nadziemne roœlin wysadzo-
nychna dolnym tarasie od strony pó³nocnej (4}. Dobrze przezimowa³y
m³ode 3-4 letnie sadzonki w szkó³ce (1).
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Juglans Iregia L. W zimie 1990/91 przemarz³y wierzcho³kowe czêœci
korony i konarów bocznych na d³ugoœci oko³o 200 cm, nadto pojedyncze,
konary najbardziej ods³oniête.

Kerria japo nica (L.) DC. Przemarz³y pêdy nadziemne o wyso-
koœci 110-130 cm (4). Dobrze przezimowa³a odmiana (bez okrycia)
pe³nokwiatowa, wysadzona w miejscach ods³oniêtych (O). W zimie
1990/91 u odmiany pe³nokwiatowej, pêdy zmarz³y do wysokoœci 40
cm, u f( erria japo nica do 20-30 cm. U roœlin tych nie zanotowano
kwitnienia w pierwszym okresie wegetacyjnym, chocia¿ nast¹pi³ buj-
ny wzrost pêdów nadziemnych, a u odmiany pe³nokwiatowej z pêdów.
podzIemnych.

Laburnum alpinum (MilI.) Bercht. et Presl. Dobrze przezimowa³y
krzewy na górnym tarasie w miejscu czêœciowo os³oniêtym (O), jednak
w nastêpnym sezonie nie kwit³y. N a tarasie dolnym przemarz³ jeden
okaz (9). W zimie 1990/91 zmarz³y tylko pêdy jednoroczne. Odbicie
i wzrost obfity, kwitnienie wyst¹pi³o s³abo i w niewielkiej iloœci.

Liriodendron tulipijera L. Po zimie 1984/85 zanotowano u 8:-let-
niego tulipanowca pochodz¹cego z Nienadowej (Pogórze Przemyskie)
przemarzniêcie pêdów bocznych zebranych w trzech okó³kach u do³u
pojedynczych, ustawionych w jednym pionie. Po zimie 1990/91
u tulipanowca pochodz¹cego z Rogowa zmarzniêciu uleg³ pêd wierz-
cho³kowy na d³ugoœci oko³o 180 cm. Roœlina ta wysadzona w dwóch
nie os³oniêtych miejscach regularnie pI:"~emarza w partiach wierz-
cho³kowych. '

Platanus occidentalis L. Najwiêksze straty nie ustalonego pochodze-
nia zwi¹zane s¹ z obumieraniem w latach 1987-91 platana o obwodzie
oko³o 380 cm w pierœnicy. Pierwsze objawy dotyczy³y wyraŸnego
odbarwiania siê liœci, oraz corocznego zmniejszania siê ich liczby.
W 1990 by³y ju¿ tylko pojedyncze liœcie na m³odych jednorocznych
pêdach. Po przyciêciu 'v zimie 1991 korony o 80%, pojawi³y siê latem
tego roku jednoroczne ulistnione pêdy.

Robinia pseudoacacia L. W okresie lat 1975-1991 tylko w jednym
roku 1991 nie zanotowano kwitnienia robinii akacjowej. We wszystkich
poprzednich latach kwit³a ona intensywnie.

Symphoricarpos x chenaultii Rehd. Wysokoœæ 150 cm, szerokoœæ 190
cm. Przemarz³y pêdy wierzcho³kowe powy¿ej 70-100 cm. Roœliny nie
kwit³y w nastêpnym sezonie, ale odbi³y dobrze z pêdów przyziemnych
i normalnie przyrasta³y (7).

Tamarix tetrandra P~l. - wysQkoœæ 340 cm, szerokoœæ 200 cm,
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obwód pnia ,przy ziemi 5 cm. Przemarz³y pêdy nadziemne. Odbi³y
i zaczê³y rosn¹æ na wiosnê 1985 r. (7).

Weigela florida (Bge) DC. Zim¹ 1984/85 przemarz³y pêdy jedno-
roczne. Kwitnienie s³abe (4). W 1991 wszystkie roœliny kwit³y intên-
sywme.

Uwagi ogólne

U starych drzew, zw³aszcza u Fraxinus i Aesculus, wyst¹pi³y w zimie
1984/85 ma³o widoczne pod kor¹ spêkania mrozowe, niekiedy na
d³ugoœci do 400 cm. Listwy mrozowe o minimalnym rozwarciu i ma³o
widoczne w okresie wegetacyjnym wytworzy³y pod kor¹ drzew siln¹
warstwê kallusow¹. W zimie 1986/87 w okresie niskiej temperatu-
ry przekraczaj¹cej -20°C nast¹pi³y ponowne wyraŸne rozwarcia lis-
tew mrozowych ³¹cznie z kor¹, na szerokoœæ 2 do 2,5 cm, d³ugoœci
350 cm i g³êbokoœci 30 cm. N a pojedynczych, jak równie¿ rosn¹cych
w skupieniach, czyli czêœciowo os³oniêtych drzewach tych gatunków,
o œrednicy oko³o 80 cm w pierœnicy, naliczono 4 do 11listw mrozowych.
Po up³ywie 2-3 lat zewnêtrzne œlady bruzd by³y wyraŸnie z³¹czone
i przykryte bruzd¹ kallusow¹. Po przymrozkach majowych 1991 roku,
drzewa lipy szerokolistnej i w¹skolistnej utraci³y 20-30% liœci i nie za-
notowano kwitnienia. Latem korony starych drzew lipowych wyraŸnie
przeœwieca³y.

Szkody innego pochodzenia

Znaczne wiêksze szkody ni¿ mróz powoduj¹ niekiedy obfite
opady œniegu lub okiœæ œniegowa. W listopadzie 1985 roku, przed
zamarzniêciem gleby, du¿e szkody wœród starych drzew spowodowa³a
okiœæ œniegowa. W koronie Fraxinus excelsior z³amane zosta³y konary
boczne o œrednicy 50 cm (zachowa³o siê na nich Qu¿oliœci.). Wy³amane
zosta³y lO-letnie drzewka Quercus rob'ltr "Fastigiata", n~ których za-
chowane by³y suche liœcie. Wyrwaniu wraz z korzêniami uleg³y sta-
re, pochodz¹ce z lat trzydziestych, krzewy bzu lilaka (Syringa sp.)
o œrednicy pnia przy ziemi 15 cm. Uszkodzne zosta³y stare krzewy
Crataegus o takiej samej œrednicy.

W okresie ostatnich dziesiêciu lat obserwuje siê w okrêsiezimowym
wyraŸne obnizenie poziomu wód gruntowych oraz przesuszenie gleby.
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Zamieraj¹ wierzcho³kowe partie starych drzew, zw³aszcza lip, topoli
bia³ej i jesi~na zwyczajnego.

Powa¿ne szkody, wynosz¹ce niekiedy 30% wszystkich nasadzeñ
(5-10 lat), pochodz¹ od nornic i spa³owania przez poln¹ populacjê
saren. W pierwszym okresie nasadzeñ, tj. w latach 1975-80 wyginê³o
od nornic wiele m³odych drzew z rodzaju Ma/us. Straty spowodowa-
ne przez sarny (spa³owanie) w latach 1975-1985 dochodzi³y nawet do
30% ogólnych nasadzeñ. W okresie jednego tygodnia lipca 1991 ro-
ku spa³owanych zosta³o ponad 40 drzewek, w tym osiem kilkuletnich
odmianowych magnolii. Du¿e szkody w nasadzeniach Taxodium disti-
chum powoduj¹ pi¿maki. U drzew wysadzonych na granicy wody kora
lub podziemny system korzeniowy, zniszczony zosta³ ca³kowicie.
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Arboretum Bolestraszyce

ROŒLINY ZIELNE ARBORETUM
BOLESTRASZYCE

Zbigniew Szel¹g

Wstêp

'Celem notatki jest przedstawienie listy gatunków zielnych roœli~ na-
czyniowych rosn¹cych z natury na terenie Arboretum Bolestraszyce.
Spisu gatunków dokonano wiosn¹ i latem 1989 roku i uzupe³niono
obserwacjami prof. K. Zarzyckiego pochodz¹cymi z lat 1987-1991.
Uwzglêdniono tak¿e materia³y zielnikowe znajduj¹ce siê w zbiorach
Zak³adu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach. Listê u³o¿ono
w porz¹dku alfabetycznym, przyjmuj¹c nazewnictwo wg. Ehrendor-
fera (1973) oraz podaj¹c synonimy wg. Roœliny polskie (Szafer, Kul-
czyñski, Paw³owski 1953).

Wykaz gatunków

Achillea millefolium L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis alba L.
Alliaria petiolata (M.B.) Cavara et Grande (A. officinalis Andrz. ex M.B.)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apera spica-venti (L.) P.B.
Arctium lappa L.
Arenaria serpyllifolia Lo
Armoracia rusticana G.M. et Scho (A. lapathifolia Ust.)
Atriplex patula L. ;;
Bellis perennis L. ,"Bromus mollis L. " ,. ,,'

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth c ,;
Calystegia sepium (L.) RoBr.
Campanula rapunculoides L. ,~Campanula trachelium L. o,

Capsella bursa-pastoris (Lo) Med. :r..,,. s, '.Carduus personata (L.) Jacq. a: i
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Carex pseudocyperus L. .: ,Cerastium vulgatum L. ,.

Chaerophyllum aromaticum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Coronilla varia L. ., -'

Corydalis solida (L.} Clairv.
Crepis biennis L.
- paludosa (L.) Moench
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus repens (L.) Gould (Agropyron repens (L.)P.B.)
Epilobium hirsutum L.
- montanum L.

Erigeron canadensis L.
Erodium cicutarium (L.) L. Rezr.
Festuca gigantea (L.) ViII.
- pratensis Ruds.
- ruhra L.
Gagea lutea (L.) Ker-G.
Galeopsis pubescens Bess.
Galium aparine L.
- mollugo L.

Galinsoga parvijlora Cav.
Geranium phaeum L.
- pratense L.
- pusillum Burm.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L.
Humulus' lupulus L.
Impatiens glandulifera Royle
- parvijlora DC.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
- galeobdelon (L.) Ehrend. et Polatschek (Galeobdelon luteum Ruds.)
- purpureum L.
Lapsana communis L.
Leonurus cardiaca L. ssp. villosus (Desf. ex Spreng.) Byl.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lolium temulentum L.
Lotus corniculatus L.
- uliginosus Schkuhr.
Lychnis jlos-cuculi L.

120


