
zatruwaj¹ nam pokarm i œrodowisko. Jednoczeœniewytracamyorganiz-
my, którychwa:rtoœci uzytkowej czêsto w ogóle nie znamy. Zawê¿amy

,
te¿ "pulê genów" wielu roœlin trac¹c bezpowrotnie mo¿liwoœci wyselek-
cjonowania nowych ras i odmian. Nale¿y jednak uwzglêdniæ nie tylko
utylitarneaspekty~prawy .

N auki biologi~~pe trac¹ te¿ powoli, lecz bezpowrotnie obiekt swych
badañ. Wielezagadnieñ,~:in. z zakresu wspó³¿ycia organizmów
w przyrodzie, nie zosta³o jeszcze w ogóle odkrytych i zbadanych.

Przyroda, tak¿e pojedyncze gatunki zwierz¹t i roœlin, np. maso-
wo za;,kwitaj¹ce w Tatrach szafrany (Crocus), czy na wilgotnych ³¹kach
nad Sanem szachownica kostko~at,a (Fritillaria meleagris), dostarczaj¹
wzruszeñ i prze¿yæ estetycznych. Jednoczeœnie gwa³towne wymieranie
wielu roœlin i zwierz¹t œwi~dczy, i¿ niekorzystnym zmianom ulegaj¹
warunki ¿ycia dla organizmów ¿ywych, tak¿e dla cz³owieka. Cia³o
cz³owie¹ zbudowane jest na tych samych zasadach biochemicznych,
co cia³qdrobnych i bardiiêj, wra¿liwych glonów czy porostów. Ponad-
to cz³o~iek, istota œwiadoma, ponosi moraln¹ odpowiedzialnoœæ za
œmieræ' 'wielu istot, które niszczy czêsto bezmyœlnie i niepotrzebnie:
Prowadzi to nieuchronnie do jego "osamotnienia" w œwiecie. Cor.iz
te¿ czêœciej podnosz¹ siê g³osy ostrzegaj¹ce, ¿e na liœcie istot gin¹cych
i zagro¿onych wyginiêciem znajdzie siê niebawem i cz³owiek - Homo

sap~ens.
Dla wymienionych wzglêdów musimy byæ rzecznikami ochrony by-

tu zagro¿onych roœlin i zwierz¹t, nieustêpliwie stawaæ w ich obronie,
skutecznie je chroniæ.

Przyczyny wymierania roœlin

G³ównymi przyczynalIii przyspieszonego wymierania i wycofywania
siê licznych gatunków roœlin s¹ gwa³towne przemiany biotopów. N a-
le¿y tu bezpoœrednie wycina~ie n¹turalnych lasów, urbanizacja i in-
dustrializacja.' 1. N a wielk¹';~~lê zcichodz¹ obecnie zmiany stosunków

wodnych, przedewszY$tkim oawodhienie, oraz chemizacja œrodowisk,
czy to na skutek zailiierzonych zabiegów (nawo¿enie mineralne pól, ³¹k
i lasów, st6sowanleœrqdków ochrony roœlin itd.), czy te¿ poprzez zanie-
czyszczEini~ kofnunal1iê i przemys³owe (g³ównie siarka i metale ciê¿kie).

t " .' . '.' "-
S¹ to 'wIêc te same f-zynriiki', kt'6re ujemnie wp³ywaj¹ na stan zdrowot-',. ... " ,

ny ludnoœci" w !Polsce (Berger '1984). Tylko w stosunkowo nielicznych
pr~ypadkach bezpoœrednie zrywanie czy wykopywanie roœlin prowadzi
do ca³kowitej ekst~rlIiinacji populacji czy gatunku. Dochodzi do tego
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w warunkach populacji wczeœniej os³abionej lub nadmiernie przetrze-
bionej. Jednoczeœnie trudno podaæ przyk³ad gatunku, który wymie-
ra³by na skutek wyraŸnych defektów genetycznych, zazwyczaj gatunki
gin¹ razem z zasiedlanymi przez nie biotopami.

Zabezpieczenie roœlin przed wyginiêciem

Ochrona ca³ych biotopów w parkach narodowych i rezerwatach przy-
rody skutecznie zabezpiecza roœliny i zwierzêta. Jest to tzw. ochrona
in situ.. Bierna ochrona przyrody nie spe³nia ju¿ dziœ w wielu przypad-
kach swego zadania. Tak¿e i listy chronionych roœlin i zwierz¹t s¹ je-
dynie ostrze¿eniem skierowanym do ludzi, a¿eby bezpoœrednio poprzez
~rywanie czy zbiór nie eliminowali okreœlonych elementów z biocenozy.
Zakazy, nakazy i dobre nawet prawodawstwo w zakresie ochrony przy-
rody i œrodowiska nie s¹ w stanie przeszkodziæ postêpuj¹cej degradacji
przyrody i wymieraniu wielu organizmów. W pierwszym rzêdzie musz¹
ulec zmianie przestarza³e technologie nastawione wy³¹cznie na doraŸny
zysk, które nie licz¹ w rachunku ekonomicznym strat œrodowiskowych.
GroŸne jest to szczególnie obecnie, w warunkach polskich trudnoœci
ekonomicznych i ¿ywnoœciowych. Apetytom przedsiêbiorstw w ich sta-
raniach o obni¿enie kosztów produkcji bez liczenia siê ze œrodowiskiem
przyrodniczym, a wiêc ¿yw¹ przyrod¹ i zdrowiem ludzkim, przeciwsta-
wiæsiê winny lokalne w³adze i samorz¹d terenowy.

Zgodnie z powszechn¹ opi~i¹, wa¿na rola w zachowaniu wielu roœlin
przypaœæ te¿ winna ogrodom botanicznym, arboretom i regionalnym
stacjom badawczym (ochrona ex situ).

Liczne storczyki, roœliny paso¿ytnicze, wysokotórfowiskowe czy
s³onoroœlowe bardzo trudno uprawiaæ poza miejscem ich naturalnego
wystêpowania. Niemniej pewne wymieraj¹ce roœliny daje siê przez
wiele lat utrzymaæ w kulturze ogrodowej, a nawet reintrodukowaæ na
utracone stanowiska. Du¿o informacji z tego zak!esu zgromadzono
w ogrodach botanicznych, szczególnie Europy i Ameryki Pó³nocnej.
W Polsce mamy ju¿ nieco doœwiadczeñ z tego zakresu. Dziêki wy-
si³kom mgr A. Kwiatkowskiej z Zak³adu Ochrony Przyrody i Zasobów
Naturalnych PAN w Krakowie ¿yje dot¹d na wtórnym stanowisku en-
demiczna warzucha polska (Cochlearia polonica). Z pierwotnej popula-
cji licz¹cej przypuszczalnie kilkaset tysiêcy okazów, przetrwa³o do 1984
roku mniej ni¿ 100 roœlin. Wielkie zas³ugi dla utrzymania przy ¿yciu
wymieraj¹cego na ziemiach polskich kotewki-orzecha wodnego (Trapa
natans) po³o¿y³ doc.. J. Piórecki z Zak³adu Fizjografii i Arboretum To-
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warzystwa Przyjació³ Nauk w Przemyœlu. Badacz ten na tyle dobrze
pozna³ biologiê i ekologiê tej interesuj¹cej roœliny, ¿e uda³o mu siê j¹
wprowadziæ na nowe stanowiska, gdzie utrzymuje siê przez kilka lat.

Badania nad roœlinami rzadkimi i zagro¿onymi prowadzone s¹
w Ogrodach Botanicznych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Lu-
blinie. Dodam jeszcze tylko, ¿e mamy w naszej florze szereg rzad-
kich, mniej lub bardziej zagro¿onych roœlin, które zas³uguj¹ nie tylko
na przeniesienie do ogrodów i stacji doœwiadczalnych, ale z uwagi na
swoje walory dekoracyjne na1.e,¿y je rozpropagowaæ na wiêksz¹ skalê
(szkó³ki) i uprawiaæ na dzia³kach i w ogródkach przydomowych. Roœlin
takich mamy sporo zarówno w Pieninach, jak i w Bieszczadach (rodzi-
ma tawu³a, ja³owiec sawina, drobnokwiatowa chryzantema, ³adne fio³ki
i goŸdziki).

W zwi¹zku z nasilaj¹cym siê niszczeniem przyrody bêdzie ros³a sta-
le rola arboretów i ogrodów botanicznych. Mamy ich w Polsce ok.
10, a wiêc na jeden ogród przypada w przyb1i¿eniu 30 gatunków do
przechowania, jeœli liczbê rzadkich i zagro¿onych roœlin oszacujemy na
300. Niestety, arboreta i ogrody nie s¹ na terenie kraju rozmieszczo-
ne równomiernie i w sposób racjonalny. W po³udniowo-wschodniej
Polsce, która charakterem klimatu i flory odbiega wyraŸnie od innych
regionów, dzia³aj¹ tylko dwa du¿e ogrody botaniczne, stary w Krako-
wie i powojenny ogród w Lublinie.

Zapa³, zaanga¿owanie i wieloletni trud doc. J. Pióreckiego,
korzystaj¹cego z ¿yczliwego poparcia miejscowych w³adz i wielu pry-
watnych osób sprawi³y, i¿ w Bolestraszycach powsta³ Zak³ad Fizjogra-
fii i Arboretum. Nawi¹zuje on do chlubnych tradycji ogrodniczych
i dendrologicznych ziemi przemyskiej. W Bolestraszycach jednoczy siê
historia i czas wspó³czesny. Z.ak³ad obejmuje dawny dworek Piotra
Micha³owskiego z resztkami drzewostanu i nowe nasadzenia wielu eg-
zotycznych i rodzimych gatunków drzew, krzewów i bylin charaktery-
stycznych dla po³udniowo-wschodnich regionów kraju (bank genów).
Placówka ta ma wiêc do spe³nienia wa¿ne zadania dydaktyczne, nau-
kowe i u¿ytkowe.
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Arboretum Bolestraszyce

OGRODY ZABYTKOWE W WID£ACH SANU
I WIS£Y W WOJEWÓDZTWIE TARNOBRZESKIM

Jerzy Piórecki

Uwagi ogólne
W latach 1970-1975 przeprowadzono inwentaryzacjê ogrodów za-

bytkowych w granicach ówczesnego województwa rzeszowskiego.
W zwi¹zku z tym materia³y zawarte w niniejszym opracowanju dotycz¹
po³udniowo-wschodniej czêœci województwa tarnobrzeskiego, usytu-
owanej w \vid³ach Wis³y i Sanu (ryc. 1). W opracowaniu pominiêto
przedstawianie szczegó³owych wykazów roœlin dla poszczególnych o-
grodów. Zamieszczone s¹ w dokumentacji dendrologicznej w Zak³adzie
Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, która obejmuje tak¿e
historiê rozplanowania ogrodów oraz ich przemiany, zw³aszcza w dru-
giej po³o\vie XX wieku.

W omawianej czêœci województwa najlepiej zachowa³y siê ogrody
Tarno\vskich w Dzikowie, Lubomirskich w Charzewicach oraz w Bara-
nowie Sandomierskim, Bojanowie, Grêbowie i Nisku.

W latach 1975-;1990, pomimo gruntownej modernizacji za³o¿eñ o-
grodowych w Baranowie Sandomierskim, zanotowano du¿e straty
starodrzewia, zatarciu uleg³y elementy dawniejszych uk³adów przes-
trzennych o znaczeniu historycznym. W najbli¿szym otoczeniu dworu
w Bielinach, Zaleszanach i Zbydniowie, a zw³aszcza na gazonach i tara-
sach, jak równie¿ w innych czêœciach ogrodów pojawi³y siê samosiewy.
Czêœæ ogrodów warzywnych w Grêbowie, Zbydnfowie i Wymys³owie
zosta³a zabudowana. Stara aleja lipowo-jesionowa na Wymys³owie -
dawnych ogrodach dzikowskich - zosta³a zabudowana, podobnie jak a-
leja dojazdowa do ogrodów w Grêbowie. Straty te i zmiany nastêpuj¹
w ostatnim okresie w zastraszaj¹cym tempie.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie ogrodów: 1. Antoniów, 2. Baranów Sandomierski, 3. 'l3iell-
ny, 4. Bojanów, 5. Budy Stalowskie, 6. Charzewice, 7. Chix1ielów, 8. Chwalowice,
9. Dzików, 10. Gorzyce, 11. Grêbów, 12. Huta Komorowska, 13. Kopki, 14. Ko-
towa Wola, 15. Mokrzyszów, 16. Nisko, 17. Nowy Nart, 18. Rudnik, 19. Trzeœñ,
20. Waldechówka, 21. Wymys³ów, 22. Zaleszany, 23~ Zbydniów

1. Ogrody krajobrazowe pochodz¹ce z drugiej polowy XVIII stulecia i pocz¹tku
XIX wieku, 2. Ogrody krajobrazowe przebudowane gruntownie w drugiej po³owie
XIX wieku, 3. Ogrody zawieraj¹ce elementy dawniejs¿ych rozplanowañ geome-
trycznych, 4. Ogrody o nieczytelnYJD wspó³czeœnie uk³adzie przestrzennym lub
ca³kowicie zniszczone, pow. ogrodów; 5. do 5 ha, 6. 5.-,-10 ha, 7. powy¿ej 10 ha

Przeobra¿enia ogrodów

Ukszta³towanie siê wspó³czeœnie zachowanych uk³adów przestrzen~
nych nast¹pi³o w wiêkszoœci na prze³omie xvrn i XIX stulecia. Stosun-
kowo póŸne jest rozplanowanie ogrodów przy pa³acu letnim Tarnow-
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skich w Mokrzyszowie. Od tego okresu nie notuje siê nowych rozplano-
wañ na tym terenie. G³ówny nurt sztuki ogrodniczej skierowany jest na
przebudowê dawnych uk³adów geometrycznych w stylu ogrodów kraj-
obrazowych, na ich rozszerzenie terytorialne lub wzbogacenie o nowe
elementy flory.

Elementy ogrodów geometrycznych jako jedne z naj wczeœniej szych
form rozplanowania, zachowane s¹ jeszcze lub czytelne w Dzikowie,
Trzeœniowie i Wielowsi, a tak¿e w Charzewicach. W ogrodach
w Trzeœni aleje wykszta³cone s¹ zapewne z wczeœniejszych szpalerów.
Plan katastralny ogrodu W Charzewicach (z po³owy XIX wieku) jest
odzwierciedleniem za³o¿eñ pochodz¹cych z XVIII wieku. Ju¿ w drugiej
po³owie XIX wieku oraz na prze³omie XIX i XX wieku geometryczne
ogrody warzywne zamieniQne zosta³y na park. Ogrody geometryczne
w Gorzycach znane s¹ tylko z planu katastralnego z 1852 roku.

W Baranowie Sandomierskim, zapewne z uwagi na zalewowy cha-
rakter terenu, a przede wszystkim funkcjê zamku oraz wystêpowanie
naturalnych gajów pod zamkiem, nie zosta³y zrealizowane na szersz¹
skalê ogrody dorównuj¹ce rang¹ architekturzê zalo¿enia zamkowego,
zaœ ogrody warzywne o rozplanowaniu geometrycznym po³o¿one by³y
pierwotnie na prawym, wy¿szym brzegu rzeki Babulówki. Uleg³y 0-
ne wyraŸnemu zniekszta³ceniu po obwa³owaniu rzeki i wytyczeniu no-,
wej drogi do wsi Dymitrów. Dwudziestow,ieczne zaœ og!ody u¿ytkowe,
zw³aszcza rozleg³ê kwatery drzew owocowych, rozplanowano na dolnym
tarasiê dopiero po usypaniu wysokich wa³ów przeciwpowodziowych na
Wiœle.

W Baranowie Sandomierskim przebudowano ogrody na wiêksz¹
skalê dopiero w drugiej po³owie XX wieku, realizuj¹c ca³kiem no-
we rozwi¹zania planistyczne, jak wprowadzenie do dendroflqry wie-
lu nowych gatunków (Seneta 1978). Istni~je tam równie¿, jeden
z nielicznych w tej czêœci kraju, ogród parterowy obwiedziony cisa-
mi i bukszpanami. Wprowadzono równie¿ do ogrodów symetrycznych
rzeŸbê figuraln¹. Niestety, w ogrodach zamkowych na dolnym tara-
sie nast¹pi³y równiê¿ niekorzystne zmiany spowodowane gruntown¹
niwelacj¹ terenu oraz zasypaniem dawniejszych teras zalewowych
Wis³y. Ma³o stosunkowo zmienione zosta³y ogrody w Nisku.

W po³owie XX wieku, a zw³aszc:za w jego drugiej po³owie, zasz³y
ogromne zmiany zarówno we florze, jak i w rozplanowaniu uk³adów
przestrzennycb, zw³aszcza w Bojanowie, Trzeœni i Grêbowie. W wie-
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Ryc. 2. Objaœnienia znaków na planach ogrodów: l. trawa nik i , 2. warzywniki,
3. mury ogrodzeniowe, 4. budynki mieszkalne, 5.. .budynki drewniane, 6. budynki
wybudowane w drugiej po³owie XX wieku, 7. bramy,8. skarpy,9. wa³y i groble,
10. rowy i kana³y, 11. drogi, 12. œcie¿ki piesze, 13. mosty i przepusty, 14. drzewa
i krzewy szpilkowe, 15. drzewa' i krzewy liœciaste, 16. drzewa - pomniki przyrody,
17. drzewa wyciête, 18. pomniki lub pozosta³oœci dawnej architektury ogrodowej

lu ogrodach ca³kowitemu zniszczeniu uleg³y liczne budowle historyczne
i inne elementy architektury ogrodowej, uk³ady hydrologiczne, par-
tery wodne i kwiatowe, rzeŸby parkowe, uk³ady drogowe, zabudowa-
nia folwarczne, a tak¿e bogate kolekcje roœlin szklarniowych, zw³aszcza
w ogrodach w Dzikowie.

Przy ogromnym tempie zmian i zniszczeñ, jakie zasz³y w tym
okresie, nie jesteœmy dziœ w stanie dla niektórych zespo³ów ogro-
dowych nie tylko odtworzyæ spisów roœlin, ale i rozplanowañ his-
torycznych. Sk³ad florystyczny ulega³ licznym zmianom, nie tylko
pod wp³ywem okreœlonych warunków sztuki ogrodniczej, ale przede
wszystkim rabunkowej dzia³alnoœci cz³owieka. W okresie ostatnie-
go dwudziestopiêciolecia du¿y area³ ogrodów, zw³aszcza dawne ³¹ki,
trawniki, ogrody bylinowe, a niekiedy gazony, warzywniki i sady zo-
sta³y zape³nione jednogatunkowymi, rzêdowymi nasadzeniami (Bieliny,
Dzików, Kotowa Wola, Zaleszany, Zbydniów).

W Dzikowie i Zaleszanach, jak te¿ w Bielinach, wysadzono wiele
drzew w zwartych plantacjach. Zak³ócaj¹ one nie tylko stare osie wi-
do~owe, ale równie¿ historyczn¹ kompozycjê roœlin i wewnêtrzny uk³ad
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komunikacyjny. Nasadzenia w Charzewicach nosz¹ wyraŸny charakter
kolêkcji i podyktowane by³y niekiedy wzglêdami utylitarnymi (groma-
dzenie materia³u matecznego dla celów szkó³karskich). W tej ostat-
niej miejscowoœci wzbogacaj¹ one roœlinnoœæ parkow¹ o nowe, niekiedy
bardzo rzadkie gatunki roœlin. Zanotowaæ mo¿na równie¿ przyk³ad no-
wych, udanych rozplanowañ, a w³aœciwie przebudowy ogrodów zamko-
wych w Baranowie Sandomierskim. Wzbogacaj¹ one :florê ogrodow¹
o nowe gatunki roœlin.

Zachowane rozplanowanie na mapach katastralnych dotyczy niekie-
dy znacznie starszych za³o¿eñ, poniewa¿ w okresie ich sporz¹dzania
odzwierciedla³y one ju¿ istniej¹ce fakty pierwotnych rozwi¹zañ. Plany
katastralne ogrodów w Dzikowie i Grêbowie, jak równie¿ w innych
miejscowoœciach, wykonywane schematycznie, przedstawiaj¹ uk³ady
wspó³czeœnie zachowane w terenie, jak równie¿ elementy pierwotnych
rozwi¹zañ z koñca XVIII stulecia, z uwagi na zachowany w nich sta-
rodrzew. Na rycinie drugiej przedstawiono objaœnienia znaków zas-
tosowanych w przerysach map katastralnych. Orygina³ów tych map,
z uwagi na trudnoœci wydawnicze, nie uda³o siê reprodukowaæ.

Mapy katastralne dotycz¹ce rozplanowañ ogrodów z po³owy XIX
wieku znajduj¹ siê w Archiwum Wojewódzkim w Przemyœlu i Rzeszo-
wie. Niestety, bezpowrotnie przepad³a czêœæ akt gospodarczych klucza
dzikowskiego. Pozosta³e akta dworskie nie by³y dot¹d szczegó³owo ba-
dane.

Oran¿erie

Pod koniec drugiej po³owy XX wieku, z dawnych budowli ogro-
dowych, jak: oran¿erie, palmiarnie, figarnie zachowa³y siê nieli~zne,
najczêœciej ju¿ znacznie przebudowne. W Dzikowie zachowany jest
czêœciowo zespól oran¿erii i ma³ej palmiarni o konstrukcji jednospado-
wej. W ogrodzie na górnej niwie zniszczony zosta³ dom ogrodnika,
oran¿erie zimowe, a tak¿e figarnia. Oran¿eria w Zbydniowie o orygi-
nalnej konstrukcji, zosta³a zamieniona na kaplicê, a nastêpnie opusz-
czona. W Grêbowie ca³kowitemu przekszta³ceniu uleg³y oran¿erie za-
mkowe, zaœ szklarnie stoj¹ce w ogrodzie rozebrano ca³kowicie. N a ich
miejscu postawiono kompleks standardowych szklarni produkcyjnych.
~³:raŸnemuprzekszta³ceniu uleg³y oran¿erie w Charzewicach.
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Nie ma ju¿ nigdzie w oranieriach charakterystycz~ych dla nich
roœlin, jak: starych kamelii, palm, czy drzew cytrusowych. J~¿eli
jeszcze w ogrodach liczba drzew obcego pochodzenia jest niekiedy
znaczna, to roœlinnoœæ dawnych oran¿erii i palmiarni zosta³a ca³kowicie
zniszczona. Nie zachowa³y siê równie¿ eleme~ty ruchomego wypo-
sa¿enia oran¿erii i palmiarni. Zapomnieniu uleg³y dawne techniki
upraw roœlin szklarniowY4: ,Brak jest powierzchni wystawowych i ko-
lekcji roœlin.

Wraz z zanikaniem oran¿erii i zespo³ów szklarniowych, ca³kowitemu
zapomnieniu uleg³y parteryoran¿eriowe. W letnich ogrodach oran-
¿eriowych przed zamkiem w Dzi~9wie i Grêbowie oraz przed pa³acem
w Charzewicach i Zbydniowie, a zapewne i w innych zespo³ach, wy-
s~awiano jeszcze w pierwszej p9³pwie XX wieku setki roœlin w kub³ach
i donicach. By³y to przewa¯nie, drzew¹ cytruS9we, roœliny tropikalne
i ze strefy lasów laurowolistnych. Dziœ ju¿ nikt o nich nie pamiêta.

W Yl\clz ogrodów
,

, :
1. ANTONIOWi 1... Ogrpdy w Antoniowi,e po³o¿one s¹ nad po-

tokiem Strachockim, na. .niewielkim wzgórzu poGhodzenia wydmo~e;-
go, na równi~nej terasi~ ~alewowej Sanu. Rozplanowanie kompozycji
roœlinnych zosta³o ca³kowicie zatarte. Zachowa³y siê jedynie nieliczne
drzewa, jak: jesiony, topole bia³e, robinie akacjowe, olsze czarne oraz
zaroœla lilaka pospolitego. Przy g³ównej drodze dojazdowej zachowa-
ne s¹ rzêdowe nasadzenia z jesionu, nadto pozosta³oœci grobli, ramp
ziemnych, stawqw. Granice za³o¿enia s¹ jeszcze czytelne w terenie.

, "' 'J
Z dworu oraz murowanej z ~eg³y;rQ~upqy, wystawionej z okazji stac-

jonowania wojsk Ksiêstwa ::Warsz,~wskiêgQ i sztabu ksiê<;:ia Jó~efa Po-
",

niatowskiego w ,,1809 roku, ~ac4¹wane ~¹ w przyziemiu niewielkie frag-
menty murów. ~ c,entr¹,l~ej <;:~~ci ogrodu, wybudowana jest murowa-
na lecznica dla zwierz¹t i niewielki dwupiêtrowy blok mieszkalnr.

W tej czêœci woj. tarnobrzeskieg9 niê ma zachowanych œladów po
innych za³o¿eniach ogrodowych, a ogrody w Antoniowie, z uwagi na
swoje po³o¿enie i funkcjê zas³uguj¹ na re~onstrukcjê, podobnie jak
historyczna rotunda. ';'

1 Wykaz)' gatl1¯1ków roœlin dla ogrod6w podane s¹ w szczeg6³owej inwentaryzacji dendrolc>-

gicznej. Antoniów, Bieliny i Chwa³owice po³o¿one s¹ od strony Roztocza - po prawiej stronie
Sanu
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2. BARANÓW SANDOMIERSKI. Plan ogrodów oraz g³ów-
nych dróg dojazdowych z po³owy XIX wieku podany jest na rycinie 3.

Wspó³czesny uk³ad rozplanowania kompozycji r~linnych pochodzi
g³ównie z okresu renowacji zamku z po³owy XX wiekrioraz pozosta³oœci
cz~ci starodrzewia z pocz¹tku tego wieku. Przy zachodnim, bocznym
skrzydle zamku, odtworzono zmodyfikowane, dwucz~ciowe partero-
we ogrody geometryczne, zamkniêtê murami tarasu zamkowego oraz
niskiego parteru symetrycznego. W obu kwaterach wysadzono wiele
gatunków bylin - s¹ to pierwsze tego typu nasadzenia po ich zniszcze-
niu w koñcu pierwszej po³owy XX wieku. W zrealizowanym projek-
cie, wysadzono przed oficyn¹ wiele gatunków roœlin wed³ug za³o¿enia
krajobrazowego, nie odtwarza.j¹c.J~dnak wczeœniejszej sieci dróg wraz
z gazonem i regularnym podjaz~em przed zamkiem.. . .' .. 1.

Ryc. 3. Baranów Sandomiel"Ski, ,1848. Plan ogrodów zamkowych. Fotokopia
mapy katastralnej. Plan zorientowany, zawiera oznaczenie; zamku wraz z dzie-
dzi.ñcem wew~êtrznym, parteru geometrycznego, ogrodu warzywnego, sieci drog
dojazdowych I wewnêtrznych.,. nadto folwarku," Ogrody symetryczne wraz ze sta-
wem górnym, usytuowane s¹ na prawym brzeg³:r Babulówki, tj. od strony miasta
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W latach szeœædziesi¹tych XX wieku, w wyniku modyfikacji bu-
dynków gospodarczych na oficynê oraz konserwacji zamku przez "Siar-
kopol", wykonane zosta³y ca³kowicie nowe projekty nasadzeñ. W zrea-
lizowanym projekcie wprowadzono na du¿¹ skalê gatunki z rodzaju:
Malus, Crataegus, Lonicera, Taxus, Juniperus i Syringa. 2

Na niespotykan¹ skalê nast¹pi³y zmiany od strony elewacji ogrodo-
wej zamku. W wyniku podniesienia poziomu gruntu, zasypania naj-
ni¿szego tarasu oraz ca³kowicie nowego rozplanowania dróg, likwidacji
uleg³a naturalna roœlinnoœæ ³êgowa. Zrealizowane zosta³y ca³ko~icie
nowe rozwi¹zania uk³adu przestrzennego, jakich dot¹d nigdy w B ara-
nowie Sandomierskim nie by³o. W otoczeniu starodrzewia j~sionowo-
topolowego usytuowano nieregularne drogi, du¿e p³aszczyzny traw-
ników oraz nasadzenia: cisów, ja³owców, cyprysików i jod³y ko-

reañskiej.
Na granicy dolnego tarasu, za star¹ alej¹ grabow¹, n¹ miejscu re-

gularnych kwater drzew owocowych i gruntów ornych, rozplanowa-
no ca³kowicie nowe za³o¿enie parkowe na rzucie prostok¹ta. Nowa
czêœæ, podobnie jak i ca³e ogrody w Baranowie Sandomierskim, zo-
sta³y ogrodzone (podmurówka i krata ¿elazna). Zmiany wyst¹pi³y tu
nie tylko w postaci nowej sieci drogowej, posadzenia wielu gatunków
roœlin, ale tak¿e przebudowy oficyny i budynków gospodarczych na
hotel oraz wybudowania regulowanego i pe³nowodnego stawu na osi

oficyny.
W okresie ostatnich dziesiêciu lat wyst¹pi³y niekorzystne zjawiska,

np. wybudowanie przestrzennie du¿ej bry³y oœrodka zdrowia w strefie
œcis³ej ochrony konserwatorskiej, tj. na osi wjazdu do zamku.

Z dziewiêtnastowiecznych zbiorowisk roœlinnych niewiele dziœ pozos-
ta³o. W dolinie rzeki Babulówki wyginê³y prawie ca³kowicie daw-
ne ³êgi topolowe, a zw³aszcza olbrzymie nadwiœlañskie topole czarne
i bia³odrzewy, charakterystyczne dla doliny Wis³y. Dziœ dominuj¹ tu
drzewa z pierwszej po³owy XX wieku, g³ównie klon i jesion zwyczajny
i dêby szypu³kowe, nadto glediczje trój cierniowe (135, 140, 142, 145,
45 cm, dwupniowa 70 i 80 cm). Stare drzewo o obwodzie 260 cm, uleg³o
z³amaniu w 1992 roku. Wydaje siê, i¿ pozosta³e drzewa s¹ pochodzenia
odroœlowego.

2Celicl1owski A., Heyda J. 1983. Ewidencja parku w Baranowie Sandomierskim. Biuro Studiów
i Projektów Lasów P&ñstwowycl1 w £odzi
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Przed zamkiem rosn¹ dwa tulipanowce amerykañskie (260 i 132 cm).
W grupie nowych nasadzeñ wystêpuj¹ liczne magnolie, wiciokrzewy,
jab³onie jagodowe i g³ogi. Nadto korkowiec amurski (140 i 135 cm),
surmia katalpa, oliwnik w¹skolistny (dwupniowy 110+125 cm przy zie-
mi), licz~e s¹ m³ode platany, roœnie tak¿e mi³orz¹b dwuklapowy, buk
pospolity odmiana strzêpolistna i inne.

Z uwagi na zgromadzon¹ szczegó³ow¹ dokumentacjê projektow¹ o-
grodu, nie ma potrzeby szczegó³owego wymieniania gatunków dendro-
flory.

3. BIELlNY. Na krawêwdzi Roztocza nadsañskiego, usytuowane
s¹ malownicze ogrody z XVIII wieku. Na planie z po³owy ubieg³ego
wieku zachowane s¹ zarówno elementy starszego uk³adu geometrycz-
nego, jak równie¿ za³o¿enie krajobrazowe. Wspó³czeœnie s¹ to ogrody
krajobrazowe z reliktowymi elementami uk³adu geometrycznego, tj.
szpalerów grabowych i parteru wodnego. Dominuj¹cym elementem
uk³adu krajobrazowego s¹ szerokie p³aszczyzny trawników na górnym
i dolnym tarasie oraz ³¹ki kwietne pod skarp¹ i gaje lipowe na skarpie.
G³ówne osie widokowe, zw³aszcza z promenady na skarpie, skierowane
s¹ na szerok¹ pradolinê Sanu.

Elementy uk³adu krajobrazowego i geometrycznego wyraŸnie ze
sob¹ harmonizuj¹, tak i¿ niekiedy odnosi siê wra¯enie jednorodnoœci
rozplanowania kompozycji roœlinnych, zw³aszcza w póŸniejszych nasa-
dzeniach i ich zwartoœci wystêpowania w s¹siedztwie naturalnych gajów
lipowo-jesionowych.

Na najwy¿szym wzniesieniu usytuowany jest centralnie XVIII-
wieczny dwór, gruntownie przebudowany w drugiej po³owie XX wieku
oraz niewielka oficyna w otoczeniu naj starszych nasadzeñ lipowych.
Niestety, podjazd pod dwór, gazon oraz ³¹ki i polany zajête s¹ przez
nowe rzêdowe nasadzenia (ryc. 4).

W grupie starodrzewia dominuj¹ rodzime gatunki: lipa szeroko-
listna (520 cm), jesion wynios³y (500 cm), d¹b szypu³kowy, a przede
wszystkim grab zwyczajny. Najstarsze lipy drobnolistne s¹ zapew-
ne XVIII-wiecznego pochodzenia. Do naj okazalszych nale¿¹ lipy
sto³owe przed dworem. W latach trzydziestych XX wieku wprowadzo-
no w zwartym skupieniu Pinus strobus (ponad 110 drzew). Nasadzenia
na osi bocznej ogrodu, jakby klamr¹ zamykaj¹ ostatni¹ kwaterê dol-
nego tarasu~ nadaj¹c z promenady skarpy charakterystyczny wygl¹d
ca³emu za³o¿eniu. Na granicy wierzchowiny ros³y tu do niedawna sur-
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mie katalpy w rzêdowych nasadzeniach (obwód 160 cm) oraz 3 grujecz-
niki japoñskie (145 cm), z których zachowa³ siê tylko jeden na dolnym
tarasie. Kwatery, na których wysadzofi,o gatunki drzew obcego pocho-
dzenia, stanowi¹ przed³u¿enie starego za³o¿enia ogrodowego.

Na dolnym tarasie, w starych nasadzeniach, roœnie orzech czarny,

œwierk k³uj¹cy i choina kanadyjska, a takie okaza³y d¹b b³otny (155 cm)
i czerwony, buk pospolity odmiana czerwonolistna, leszczyna turecka
(70 cm), a przede wszystkim cypryœnik b³otny (100 cm).

Na skarpie tarasu (pod now¹ szko³¹) roœnie w skupieniu ponad 30
œwierków k³uj¹cych, nadto daglezja zielona i choina kanadyjska. Po
drugiej stronie potoku i Ÿródliska P9dchodz¹cego pod mury dworu -
niegdyœ zamczyska - zachowane s¹,for~yfikacje ziemne oraz pozosta³oœci
grodziska. Pod skarp¹ roœnie tulip-¹powiec amerykañski (250 cm).

i

')

Ryc. 4. Bieliny 1975. Szkic terenowy zalo¿enia ogrodowego; 1. tereny szkolne
wydzielone z ogrodu, 2. ³¹ka kwietna, 3. cyprysik b³otny, 4. choina kanadyjska,
5. daglezja zielona, 6. d¹b b³otny, 7. d¹b czerwony, 8. grujecznik japoñski, 9.
leszczyna turecka, 10. lipy sto³owe, 11. orzech czarny, 12. sosna wejmutka, 13.
surmia katalpa, 14. œwierk k³uj¹cy, 15. ¿ywotnik zachodni, 16. tulipanowiec ame-
rykañski
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Ogrody w Bielinach po³o¿one nad Sanem, na granicy Kotliny San-
domierskiej i Roztocza, nale¿¹ dziœ do interesuj¹cych osobliwoœci. Na
górnym masywie, w jego centralnej czêœci, zbudowano budynki miesz-
kalne oraz szko³ê. Budowle te zmieni³y historyczny uk³ad kompozycji
za³o¿enia ogrodowego. Otwarte osie widokowe na zespó³ klasztorny
i koœció³ powinny byæ objête œcis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹.

Ogrody i dwór w Bielinach u¿ytkowane by³y po reformie rolnej jako
szko³a rolnicza. Nastêpnie opuszczone i podzielone na wiele dzia³ek
- niszcza³y. W obecnie odnawianym dworze ma siê mieœciæ prywatna

lecznica-sanatorium.

4. BOJANÓW. Ogrody krajobrazowe rozplanowane na rzucie
kwadratu z du¿ymi na.turalnymi partiami leœnymi zagospodarowanymi
parkowo. W gr¹dowych zbiorowiskach leœnych dominuje lipa drobno-
listna (340 cm) i szerokolistna, d¹b szypu³kowy (260 cm), jesion wy-
nios³y, brzoza brodawkowata (250 cm), grab pospolity, olsza szara, buk
zwyczajny (170 cm), roœnie tak¿e: topola czarna i topola osika, wierzba
bia³a odmiana p³acz¹ca, klon jawor (220 cm) i paklon, klon zwyczajny.
Pojedynczo roœnie jod³a i sosna pospolita, wystêpuj¹ce na siedliskach
boru (w podszyciu zwarte p³aty Vaccinium myrtillus). Partie leœne
ogrodu, a zw³aszcza centralna jego czêœæ, w najbli¿szym otoczeniu spa-
lonegow okresie wojny dworu, wzbogacone s¹ o liczne nasadzenia roœlin
obcego pochodzenia: sosnê wejmutkê (235 i 250 cm), a tak¿e œwierk
k³uj¹cy, pojedynczy cyprysik groszkowy (uznany za pomnik przyrody,
dwu pniowy 80+90 cm ), ¿ywotnik zachodni, a w nowszych nasadze-
niach notuje siê du¿e skupienie sosny Banksa. W warstwie krzewów
i runie zachowany jest sk³ad gatunkowy roœlin typowy dla gr¹dów.

Z dawniejszego uk³adu historycznego zachowane s¹ granice, groble
paradne i dukty leœne - pierwotnie u¿ytkowane jako g³ówne drogi -

oraz kwatery drzew owocowych. Istnieje tak¿e fragment alei lipowej
po³o¿onej wzd³u¿ g³ównej drogi dojazdowej. Na miejscu dworu wznie-
siono nowoczesny budynek oœrodka zdrowia; zachowane s¹ czêœciowo
œlady dawniejszego podjazdu pod dwór. W 1992 roku park zosta³
ogrodzony (podmurówka, filary z ceg³y i kraty ¿elazne).

5. BUDA STALOWSKA. Park leœny przy dworze myœliwskim
Tarnowskich z Dzikowa (obecnie Nadleœnictwo Pañstwowe), otoczony
du¿ym kompleksem lasów Puszczy Sandomierskiej. W najbli¿szym
otoczeniu dworu zachowane s¹ rzêdowe nasadzenia dêbu szypu³kowego
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i czerwonego (40 drzew w tym 11 dêbu czerwownego), a w par-
tiach leœnych zwarte d¹browy. W niewielkiej odleg³oœci od dworu
myœliwskiego, w uroczysku Bukie, na miejscu zniszczonego folwarku
zachowana jest aleja lipowa. Przy starej zaœ gajówce du¿e skupie-
nie dêbu szypu³kowego (ponad 60 drzew - 300 do 400 cm) ze znacz-
nym udzia³em lipy drobnolistnej. W stawach rybnych znajduje siê
interesuj¹ca roœlinnoœæ, zw³aszcza Nymphaea alba i Nuphar luteum
oraz gnieŸdzi siê tu ³abêdŸ niemy (Gygnus olor).

6. CHARZEWICE.3 Krajobrazowe ogrody Lubomirskich
z pocz¹tku XIX wieku, z pozosta³oœciami lasu wi¹zowo-lipowego. W
Ordynacji Ksiêstwa Lubomirskich, po szkólkach drzew i krzewów o-
wocowych i ozdobnych w Mi¿yñcu pod Przemyœlem, by³ to drugi
w Ma³opolsce oœr'odek ogrodniczy. Z dawnych ogrodów zachowa-
ne s¹ granice, parter wodny, g³ówne drogi dojazdowe i czêœæ dróg
wewnêtrznych z podjazdem pod oficyny. Nadto starodrzew oraz XIX-
wieczny dworek, oficyny, dom goœcinny i oœrodek gospodarczy (fol-
wark). Ogrody u¿ytkowe zamienione zosta³y na park w drugiej po³owie

,

"

!

i

~

I
I

Ryc. 5. Charzewice, 1852. Plan ogrodów (przerys mapy katastralpej). Plan zo-
rientowany, zawiera oznaczenie: murowanego pa³acu (spalonego w okresie I wojny)
wraz z podjazdem i gazonem w uk³adzie nieregularnym, uk³adu hydrologicznego,
granicy ogrodu, oficyn (zachowanych wspólczeœnie), kwate~ pgrodów warzywnych
oraz oœrodka gospodarczego .

3Pilars K., Aniszewska E. 1983. Park w Charzewicach. Zak³ad ZadrZewieñ i Zieleni LOP.

Warszawa
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XIX wieku (ryc. 5). Uk³ad dróg wewnêtrznych oraz kompozycji
r~li.nnych zosta³ w drugiej po³owie XX wieku czêœciowo zniekszta³cony,
zw³aszcza przez wybudowanie nowej drogi (skrótu do szkó³ek ogro-

Ryc. 6. Chmielów, 1854. Przerys mapy
katastralnej z oznaczeniem wa¿niejszych
drzew (1973): 1. cis pospolity, 2. d¹b
szypu³kowy - pomnik przyrody, 3. d¹b
szypu³kowy odmiana piramidalna,
4. robinia akacjowa, 5. graby pospoli-
te, 6. kasztanowce zwyczajne, 7. klon
- jawor, 8. lipa szerokolistna, 9. lipa
drobnolistana, 10. modrzew europejski
- pomnik przyrody, 11. sosna pospoli-
ta. Nadto oznaczony jest dwór muro-
wany i budynki oœrodka gospodarczego

Ryc. 7. Chwalowice, 1852. Plan ogrodów (fotokopia mapy katastralnej). Zawiera
oznaczenie dworu, folwarku górnego i dolnego, dróg wewnêtrznych i g³ównej drogi
dojazdowej, grob³i oraz ogrodów warzywnych. Wspó³czeœnie uk³ad przestrzenny
zatarty ca³kowicie
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dniczych). Wyb:udowanie ujêcia wody, przepompowni z betonowymi
basenami oraz wie¿¹ ciœnieñ, zmieni³o wyraŸnie, historyczny charak-
ter ogrodu. W okresie powojennym wysadzono wiele gatunków drzew
i krzewów obcego pochodzenia, zw³aszcza z rodzaju Chamaecyparis
i Th uja.

Charakterystyczn¹ odrêbnoœci¹ ogrodów w Charzewicach jest p³aski
teren, wystêpowanie jak ju¿ wspomniano naturalnych resztek lasu
wi¹zowo-lipowego nad potokiem, alei brze¿nej z dêbu czerwonego (160
drzew posadzonych w latach trzydziestych XX wieku), a przede wszy-
stkim jednorodne kwatery drzew szpilkowych, przy oficynach i na miej-
scu spalonego pa³acu. W zwi¹zku z tym ogrody wyraŸnie podzielone
s¹ na kwatery liœciaste i szpilkowe, te ostatnie przewa¿aj¹ w otoczeniu
dworu i oficyny. Za³o¿one zosta³y po 1945 roku na dawnych gazo-
nach, trawnikach i ogrodach ró¿anych. Centralna czêœæ zdominowana
jest przez starodrzew: olchy czarnej, zw³aszcza w strefie przybrze¿nej,
wi¹zy (310 drzew), lipy, klony pospolite (260 drzew) i zwyczajne, sosny
wejmutki, dêby czerwone (160 drzew) i bezszypu³kowe (30 drzew) oraz
jesiony zwyczajne. Rosn¹ tutaj tak¿e okaza³e kasztanowce bia³e i lipy
szerokolistne (42 drzewa).

W starodrzewiu naturalnego pochodzenia dominuj¹cym elementem
zbiorowisk roœlinnych s¹ nadal rodzime drzewa liœciaste, zw³aszcza je-
sion wynios³y, lipa drobnolistna, grab pospolity, d¹b szypu³kowy, buk
zwyczajny, klon zwyczajny i klon jawor. Zachowany jest równie¿ przy
g³ównej drodze dojazdowej fragment starej alei lipowej od Rozwadowa.

Po rewolucji na Ukrainie i opuszczeniu Podola mieszka³ w Charze-
wicach Stefan Makowiecki. Po drugiej wojnie œwiatowej organizowa³ tu
pierwsze kolekcje roœlin Kowalczyk. Nastêpnie pracowa³ on w Zak³adzie
Ogrodniczym w Broniszach pod Warszaw¹.

,
7. CHMIELOW. Z dawniejszego zespo³u dworsko-parkowego za-

chowany jest w dobrym stanie dwór, czêœæ dawnych z~budowañ fol-
warcznych oraz park w granicach historycznych (ryc. 6). Uk³ad prze-
strzenny, komunikacyjny oraz rozplanowanie kompozycji roœlinnych
charakteryzuje siê znaczn¹ prostot¹ rozwi¹zañ, zw³aszcza w obrêbie,
ogrodów u¿ytkowych, z dobrze jeszcze zachowanymi kwaterami drzewowocowych i warzywników. c-

Z dendro.flory na uwagê zas³uguj¹ resztki poleœne z pomnikowymi
dêbami (525 i 370 cm), okaza³e stare lipy drobnolistne i szerokolistne
(piêciopniowa 540 cm), jesiony wynios³e i topole bia³e."Roœnie nadto
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klon zwyczajny i paklon, jawor, brzoza brodawkowata, modrzew euro-
pejski i sosna pospolita (245 cm). Zachowany jest jeden z najwiêkszych
w Kotlinie Sandomierskiej drzewiasty cis pospolity (obwód 115 cm).

Od strony frontonu dworu, w pobli¿u "krynicy", poœród skupienia
lip oraz grabów, zachowane s¹ du¿e altany drzewiaste.

Park ogrodzono w 1992 roku (podmurówka i kraty ¿elazne). Dwór
znajdujêsiê.rWJemoncie, a w parku s¹ liczne wysypiska,

8. CHW ALOWICE. Dawny uk³ad rozplanowania ogrodowego
(ryc, 7) ca³kowicie zatarty w terenie, pozosta³ fragment murow,a,ne-
go dworu, oraz pojedyncze, stare lipy drobnolistne, jesiony wynios³e. .
I WI¹ZY.

9. DZIKÓW. Centralnym punktem rozplanowania uk³adu prze-
strzennego jest zamek, usytuowany na krawêdzi P³askowy¿u Tarno-

Ryc., 8. Dzików., 1850, Plan ogrodu.' Prr~erys mapy katastralnej ~awieJa ozna-
c~ema: zamku, oficyny gospodarczej i st,ajni, nadto ogrodów warzywnycl1 i! dróg
wewnêtrznych .-
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Matki Boskiej Dzikowskiej, 11. kort tenisowy, 12. nowe boisko sportowe, 13. kor-
degarda oraz g³ówna brama wjazdowa, 14. warzywnik i sad owocowy na niwie
górnej, dziœ znacznie pomniejszone z powodu przesuniêcia traktu sandomierskiego,
15. ogród pomologiczny, szkó³ki produkcyjne i warzywnik na dolnej niwie parku
z drugiej po³owy XIX (dziœ nie zachowane). Nadto: furty do ogrodów przy trakcie
sandomierskim, droga do folwarku "Na Wymys³owie", sieæ dróg wewnêtrznych,
skarpa, gazon, granice za³o¿enia ogrodowego, ogrodzenie murowane (mur z ceg³y
otynkowanej lub parkan ¿elazny na podmurówce - ceg³a i kamieñ).

Dendroflora: 16. buk pospolity, 17. cis pospolity, 1.8. d¹b szypulkowy, 19. drze-
wa figowe - pozosta³oœci dawnej figarni (zniszczonej po 1950 r.), 20. grab pospolity,
21. iglicznia trój cierniowa, 22. ja³owiec wirginijski (*), 23. jesion wynios³y, 24. je-
sion wynios³y odmiana zwis³a, 25. kasztan drobnokwiatowy (*), 26. kasztanowiec
czerwony (*), 27. kasztanowiec g³adki (*), 28. lipa szerokolistna, 29. mi³orz¹b
dwuklapowy, 30. modrzew europejski, 31. orzech czarny (*), 32. orzech japoñski
(*), 33. orzech kaukaski (*), 34. sosna wejmutka, 35. œwierk pospolity, 36. œwierk
k³uj¹cy odmiana sina i bia³a, 37. topola czarna, 38. tulipanowiec amerykañski,
39. ¿ywotnik zachodni, 40. wi¹z górski

brzeskiego. Ogrody dwu tarasowe, z podwójn¹ promenad¹ na skarpach,
czêœciowo na rampach ziemnychora'z tarasach obmurowanych murem
z kamieni. Dolne ogrody sk³adaj¹ siê z trzech du¿ych kwater roz-
planowanych na rzucie prostok¹ta. Po obu stronach otoczone s¹ one
szpalerem lub alej¹ lipowo-c-grabow¹. Kwatera œrodkowa usytuowana
na osi g³ównej zamku zajêta jest przez ³¹ki kwietne or¹.z murawy na
skarpach podzamcza. Z kwatery tej otwieraj¹ siê g³ówne osie widoko-
we na dawne b³onia pradoliny ,Wis³y, na których jeszcze do po³owy XX
wieku ros³y gaje topolowe. Prawa kwatera usytuowana jest tu¿ pod
skarp¹ ogrodow warzywnych i przypomina naturalny gr¹d. Dominuj¹
w niej jesion, d¹b i klon. Na sztucznie podniesionym terenie oraz kopcu
w pobli¿u kana³ów i stawuza:chowane s¹ gaje lipowe z intêtesuj¹cymi
gatunkami roœlin: œniadek zwis³Y"lKR~a:;ciec syberyjski. W drugiej,,..
lewej kwaterze zbiorowiskadrz~wiaste ukszta³towane zosta³y dopiero
w drugiej po³owie XIX wieku. Zamieniono wówczas warzywniki na
park. Roœnie w niej: tulipanowiec amerykañski (340 cm), glediczja
trój cierniowa (wyginê³a), kasztanowiec czerwony i g³adki (220 cm) oraz
cisy i kasztanowce drobnokwiatowe. N a œrodkowej skarpie podzam-
cza, w otoczeniu promenady dolnej i górnej, usytuowane by³y pier-
wotnie kwatery bylinowe, podobnie jak w'pobli¿u lapidarium i Ÿród³a
zwi¹zanego z kultem Matki Boskiej Dzikowskiej (ryc. 8 i 9).

W pobli¿u zamku, na skarpach, ju¿ w wewnêtrznym pierœcieniu for-
tyfikacji ziemnych, ros³y pomnikowe dêby szypu³kowe dochodz¹ce do
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