
Wydawnictwa Ośrodka Ochrony
Zabytkowego Krajobrazu w
Warszawie (1991-1994).
Ochrona Zabytków 47/3-4 (186-187), 388-393

1994



PIŚMIENNICTWO

Wydawnictwa Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie
(1991-1994)

Od 1986 r. Zarząd Ochrony 
i Konserwacji Zespołów Pałaco- 
wo-Ogrodowych, przekształcony 
następnie w Ośrodek Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu wydaje 
publikacje zawierające prace stu
dialne i projektowe wykonywane 
w Ośrodku, a także innych, doty
czących problem atyki ochrony 
krajobrazu kulturowego, parków 
historycznych oraz zabytkowych 
cmentarzy.

Prezentują one now e myśli 
konserw atorsk ie , m etodologię 
postępow ania i dokum entację

przykładowych dokonań konser
w ato rsk ich . P rzezn aczo n e  są 
zwłaszcza dla pracowników służb 
k o n se rw a to rsk ich  (zab y tk ó w  
i przyrody), służb planowania 
przestrznnego oraz innych jedno
stek organizacyjnych administra
cji państwowej centralnej i tere
nowej zainteresowanych stanem 
parków i ogrodów w  kraju, roz
wojem sztuki ogrodowej, ochro
ną i kształtowaniem krajobrazu, 
ochroną środowiska naturalnego. 
Mają także służyć popularyzacji

Seria „Studia i materiały" 
Ogrody

tych zagadnień w spo łeczeń
stwie.

Publikacje Ośrodka zgrupowa
ne są tematycznie w seryjne tytu
ły wydawnicze:

— „Studia i Materiały” w muta
cjach — Ogrody, Krajobrazy, 
Cmentarze;

— „Komunikaty Dendrologicz
ne”;

— „Katalogi Z abytkow ych 
Cmentarzy” (wojewódzkie, I woj
ny światowej);

— Inskrypcje Grobów Polskich 
w Paryżu.

Nr 1 : Parki i  ogrody zabytkowe w Polsce, stan 1991 rok (spis), 1992, praca zbiorowa, przedmowa A. Mi
chałowski

Pozycja obrazuje aktualny stan 
wiedzy terenowej służby konser
watorskiej o parkach i ogrodach 
zabytkowych na terenie poszcze
gólnych województw. Prezento
w any spis opracow any został 
przede wszystkim na podstawie

dokum entac ji ew idencyjnych, 
wykonywanych od 1974 r. na zle
cenie Wojewódzkich Konserwa
torów Zabytków i ówczesnych 
Biur Dokumentacji.

Znajdują się tu podstawowe in
formacje o 8740 parkach i ogro

dach zabytkowych w układzie 
wojewódzkim jak: rodzaj parku, 
uż>4kownik, po w. w ha, czas po
wstania, nr rejestru zabytków, 
nr ewidencyjny w Ośrodku.

Nr 2: H. Olenderek, D. Korpetta, J. Mozgawa, Wiejskie parki zabytkowe w systemach informacji przestrzennej, 1992

Opracowanie omawia systemy 
informacji przestrzennej, zarów
no obiektowe jak i miejscowe 
oraz regionalne, które mają na 
celu ułatwienie i usprawnienie, 
a w  n iek tó rych  p rzypadkach  
umożliwienie prowadzenia prac

badawczych nad funkcjonowa
niem parków, wykonania analiz 
i studiów przedprojektowych dla 
potrzeb rewaloryzacji oraz plano
w ania i urządzania obszarów  
wiejskich. Przeznaczone dla stu
dentów Wydziałów Architektury

Krajobrazu oraz dla wszystkich 
zajmujących się badaniami i za
rządzaniem szeroko rozumianą 
przestrzen ią  przyrodniczą, ze 
szczególnym  uw zględnieniem  
parków zabytkowych.

Nr 3: W. Ferenstein, W. Lenkiewicz, Witold Majlert, przedmowa Szczepan Pieniążek, Monografia Warszaw
skiego Związku Ogrodniczego, 1992

Obejmuje okres od 1884 r., kie
dy powołano do życia Towarzy
stwo Ogrodnicze Warszawskie, 
poprzez okres 1918-1939, oku
pację i do 1988 r. Jest wyrazem

hołdu złożonego warszawskim 
ogrodnikom , którzy zwłaszcza 
w okresie powojennym wykazali, 
że gospodarstwa prywatne mogą 
szybciej i pełniej wdrażać osiąg

nięcia polskij i światowej nauki 
ogrodniczej, a tym samym do
równywać najlepszym w świecie 
gospodarstwom.
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Nr 4: „Otoczenie Jasnej Góry w Częstochowie". A. Chmiel, M. Siewniak, Problemy rekonstrukcji Alei Naj
świętszej Marii Panny w Częstochowie, 1993

O p raco w an ie  sk ład a  się 
z dwóch części. Pierwsza opraco
wana przez A. Chmielą dotyczy 
historii i wytycznych konserwa
torskich dotyczących Alei NMP 
w Częstochowie. Opracowanie to 
przedstawia problem przekształ
ceń  u rb an is ty czn y ch  m iasta 
w kontekście funkcjonow ania

dwóch ośrodków Starej Często
chowy oraz Nowej Częstochowy, 
kształtującej się pod wpływem 
Sanktuarium Jasnogórskiego. Jest 
fragmentem działań podjętych 
m.in. na rzecz wciągnięcia na Li
stę Światowego Dziedzictwa tego 
unikalnego zespołu architekto
nicznego.

Część druga to opracowanie 
zespołu kierowanego przez prof. 
Marka Siewniaka, przedstawiają
ce założenia do rekonstrukcji Alei 
NMP, badania stanu oraz określe
nie możliwości restytucji oraz jej 
techniczne założenia.

Nr 5: „Otoczenie Jasnej Góry w Częstochowie". A. Chmiel, Rewaloryzacja parków pod jasnogórskich, 1993

Opracowanie przedstawia me
todę opracow ania wytycznych 
konserwatorskich do rewaloryza
cji parków  z uw zględnieniem  
wszystkich relacji przestrzennych, 
wynikających z historycznego

charakteru miasta oraz bezpo
średniego sąsiedztwa Sanktua
rium Jasnogórskiego. Ma charak
ter modelowy dla rewaloryzacji 
parków położonych na terenie hi
storycznych miast i jest fragmen

tem  o p ra co w ań  zw iązanych  
z otoczeniem zespołu architekto
nicznego Jasnej Góry w Często
chowie.

Nr 6: Praca zbiorowa, Współpraca polsko-amerykańska w zakresie ochrony zabytkowych założeń ogrodo
wych i krajobrazu kulturowego, 1993

i amerykańskich w ramach wy
miany pomiędzy PKN ICOMOS

i US ICOMOS oraz stypendium 
Fulbrighta w 1. 1989-1992.

W opracowaniu zamieszczone 
opisy projektów wykonywanych 
przez stypendystów  polskich

Nr 1 (7): Parki i ogrody zabytkowe w Polsce (Suplement), 1994.

Uaktualnienie i korekta informa
cji zawartych w „Ogrodach” Nr 1.

Krajobrazy

Nr 1: A. Michałowski, Drzewa w krajobrazie kulturowym (Natura między cywilizacją a kulturą), 1991

O pracow anie systematyzuje 
poglądy na rolę „materii” i „du
cha” dla zrozumienia otoczenia 
człow ieka, a w ięc krajobrazu

i zawartych w nim treści. Przed
stawia graficznie oraz opisowo 
„obraz życia kultu drzew” od wie
rzeń ludów pierwotnych, zapatry

wań świata antycznego oraz juda
izmu, chrześcijaństwa i innych re- 
ligii do tradycji nowożytnej i hi- 
storyzmu XIX w.

Nr 2: P. H. Goodchild, Zasady konserwacji krajobrazów, 1991 (nakład wyczerpany)

Celem opracowania było do
starczenie jasnych i przystępnych 
wytycznych dotyczących rewalo
ryzacji krajobrazów  historycz
nych. Szczególną uwagę poświę
cono ustaleniu zasad postępowa
nia, którymi powinni kierować się 
zawodowri konserwatorzy i inne 
osoby, które podejmują decyzje 
dotyczące historycznych krajo
brazów i ich rewaloryzacji. Kon
cepcje te zostały sformułowane

dla celów dydaktycznych, ale mo
gą być wykorzystane w szerszym 
zak resie . Tym b a rd z ie j, że 
w Wielkiej Brytanii (a także w in
nych krajach) istnieje potrzeba 
ustalen ia  h ierarchii w ażności 
w tej dziedzinie.

Opublikowana forma projektu 
dokumentu została przygotowa
na celem wywołania dyskusji 
wśród tych, którzy są zawodowo 
lub w inny sposób zaangażowani

w rewaloryzację krajobrazów hi
storycznych. Materiały zostały 
op u b lik o w an e  w oryginalnej 
wersji językowej, a także przetłu
maczone na język polski.

Peter H. Goodchild — wykła
dowca w Centrum Konserwacji 
Parków i Ogrodów Historycz
nych przy Instytucie Rozwoju Stu
diów Architektonicznych na Uni
wersytecie w York.

Nr 3: „Otoczenie Jasnej Góry w Częstochowie". Praca zbiorowa, Wytyczne do kształtowania przestrzeni 
ulicznych w rejonie wzgórza, cz. I, Inwentaryzacja, 1992

Opracowanie, stanowiące kon
tynuację podejm owanych prac 
przez OOZK dotyczących rewalo
ryzacji i ochrony terenów wokół 
k lasztoru Jasnogórskiego, jest

próbą sform ułow ania wytycz
nych do kształtowania tkanki 
miejskiej w rejonach historycznie 
i przestrzennie związanych z za
łożeniem.

W części I zamieszczona jest 
w roboczej formie inwentaryzacja 
ulic, tj. elewacji kształtujących 
pierzeje oraz elementów „wnę
trza”.
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Nr 4: „Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe doliny rzeki Kamiennej". A. Michałowski, H. Stawicki, 
Idea oraz działalność Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach 1987-1991,1992 (nakład wyczerpany)

Prezentuje wyniki komplekso
wych prac badawczych, projekto
wych i wdrożeniowych dotyczą
cych nowej metody konserwator
skiej jaką jest ochrona zabytko
wego krajobrazu, prowadzonych 
w p o w o łan e j p rzez  Z arząd

Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych, (obecny 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu) Pracowni w Kiel
cach. Celem prac było znalezienie 
formy transmisji działań konser
watorskich do aktualnych proble

mów życia społeczno-gospodar
czego (by mogły być brane pod 
uwagę przy ich rozwiązywaniu) 
oraz do dyskusji o regionalizmie, 
a także o statucie samorządu lo
kalnego i regionalnego.

Nr 5: „Rezerwat kulturowy Park Mużakowski w Łęknicy". Praca zbiorowa, Współpraca polskich i  niemiec
kich konserwatorów zabytków, celem rekonstrukcji parku księcia Hermana von Piicklera nad Nysą Łużyc
ką, 1992 (nakład wyczerpany)

Problematyka konserwatorska 
związana z parkiem Mużakow- 
skim w Łęknicy, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy nie
mieckich i polskich konserwato

rów  zaby tków  oraz O środka 
Ochrony Zabytkowego Krajobra
zu na rzecz rewaloryzacji tego 
parku. Szczegółowo omawia uro
czystości odsłonięcia „Kamienia

Piicklera”, poświęconego twórcy 
parku, przywróconego na pier
wotne miejsce.

Nr 6: Materiały Seminarium Naukowo-Konserwatorskiego Czempiń-Lubostroń, 16-18 września 1992, Krajo
braz wielkoobszarowych majątków ziemskich w Wielkopolsce od Turwi do Sobiejuch, 1993

Materiały Seminarium Nauko
wo-Konserwatorskiego, zorgani
zowanego pod patronatem woje
wodów: poznańskiego, leszczyń
skiego i bydgoskiego, które od

bywało się w dniach 16-18 wrze
śnia 1992 r., kolejno na terenie 
trzech województw.

Celem Seminarium było wska
zanie historycznego znaczenia

majątków ziemskich dla racjonal
nego kształtowania i zagospoda
rowania przestrzeni Wielkopolski 
oraz ich kulturotwórczej roli dla 
współczesności.

Nr 7: „Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe rzeki Kamiennej". Materiały Ogólnopolskiej Konferen
cji Naukowej, Ostrowiec Świętokrzyski, 8-9 października 1992, Ostrowiec Świętokrzyski w pejzażu przyrod- 
niczo-kulturowym dorzecza Kamiennej, 1993

Materiały Ogólnopolskiej Kon
ferencji Naukowej zorganizowa
nej w dniach 8-9 października 
1992 r. przez Zarząd miasta Ost
rowca Świętokrzyskiego, Zarząd 
Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych (obecnie 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu) oraz Pracownię Kra
jobrazu Kulturowego w Kielcach, 
pod protektoratem ICOMOS.

Celem Konferencji było omó

w ienie następu jących  p ro b le
mów:

— uznanie tożsamości regionu 
jako ważny czynnik jego restruk
turyzacji;

— wskazania kulturowe dla za
gospodarowania zlewni rzeki Ka
miennej;

— konsolidacja gmin dorzecza 
Kamiennej dla utrzymania ciągło
ści p rzyrodn icze j, ku lturow ej 
i gospodarczej;

— integracja gmin dorzecza 
w celu wypracowania płaszczy
zny współdziałania w zakresie 
rozwiązywania problemów gos
podarki wodnej;

— określenie warunków urba
nistycznego kształtowania Ostro
wca Świętokrzyskiego przy zacho
waniu dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego, sprzyjającego 
rozwojowi miasta.

Nr 8: M. Lisowska, A. Marconi-Betka, P. Wolski, Studium ochrony krajobrazu pałacówo-krajobrazowego 
Wilanowa, 1993

Przykład studium krajobrazo
wego, które powinno stanowić 
podstawę do opracowywania pla
nów  zagospodarow ania prze
strzennego. Poprzedzanie pla
nów tego typu studiami pozwoli
łoby na świadome i prawidłowe

kształtowanie historycznych kra
jobrazów kulturowych, umożli
wiając zachowanie i wyekspono
wanie zastanych wartości. Opra
cowano i przedstawiono metody
kę p o d z ia łu , ch arak tery sty k i 
i oceny historycznych krajobra

zów kulturowych. Na przykładzie 
Wilanowa przedstawiono zasadę 
określania wartości poszczegól
nych terenów stanowiących pod
stawę do formułowania wytycz
nych planistycznych.

Nr 9: M. Świątkowski, Ochrona konserwatorska krajobrazu kulturowego. Rezerwat kulturowy w Wilanowie, 
1993

Prezentacja opracowania wy
konanego w  OOZK w ramach re
alizacji p o s ta n o w ie ń  ustaw y 
o ochronie dóbr kultury, dotyczą

cych ochrony krajobrazu kulturo
wego. Jego zadaniem było wy
pracowanie na konkretnym przy
kładzie zasad delimitacji i trybu

p o w o ły w an ia  n o w ej form y 
ochrony, jaką jest rezerwat kultu
rowy.
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Nr 10: „Otoczenie Jasnej Góry w 
ulicznych w rejonie Wzgórza, cz.

Opracowanie, stanowiące kon
tynuację prac OOZK dotyczących 
rewaloryzacji i ochrony terenów 
wokół klasztoru Jasnogórskiego, 
jest próbą sformułowania wytycz
nych do kształtowania tkanki 
miejskiej w  rejonach historycznie 
i przestrzennie związanych z za
łożeniem Jasnogórskim.

Częstochowie". Praca zbiorowa, Wytyczne do kształtowania przestrzeni 
II i III, 1993

W części I („Krajobrazy” nr 3) 
zamieszczona jest w roboczej for
mie inwentaryzacja ulic, tj. elewa
cji kształtujących pierzeje oraz 
elementów „wnętrza”, natomiast 
część II zawiera wnioski i wytycz
ne dotyczące ich uporządkowania.

W części III zam ieszczono 
opracowanie J. Stępkowskiego,

ujmujące ww. zagadnienia w spo
sób syntetyczny, tj. określający 
strefowanie przestrzeni i zasady 
ochrony ekspozycji Wzgórza Jas
nogórskiego.

Nr 11: „The tradition of training in landscape architecture in Poland". A. Michałowski, The Polish School of 
Landscape Architecture, 1993; J. Bogdanowski, Landscape Architecture: Preservation and Modelling, 1972; 
J. Bogdanowski, The Method of Architecture-Landscape (JARK-WAK)

Nr 12: E. Kicińska, Krajobraz kulturowy Skarpy Warszawskiej — główne założenia wielkoprzestrzenne, 1993

O pracow anie w ykonane na 
zlecen ie  WKZ w W arszawie, 
uznane przez niego za istotny ele
ment kompletu informacji histo- 
ryczno-konserwatorskich odno
szących się do stanu obecnego, 
tworzonych w celu wykorzysta
nia w pracach planistycznych do
tyczących Warszawy oraz dla 
stworzenia płaszczyzny porozu
mienia merytorycznego między

słu żb am i k o n se rw a to rsk im i 
a władzami miasta i dzielnic.

Zostało opublikow ane jako 
wskazówka metodologiczna do 
opracowywania podobnych stu
diów dla innych obszarów, wy
magających sprecyzowania zasad 
ochrony.

Na konkretnym  przykładzie 
Skarpy W arszawskiej autorka 
przeanalizowała zależności mię

dzy krajobrazem naturalnym a za
łożeniam i w prow adzanym i na 
przestrzeni wieków przez czło
w ieka oraz wykazała nieroze
rwalne związki i potrzebę łącznej 
ochrony spuścizny przyrodniczej 
i historycznej obszaru, dla właści
wego kształtowania krajobrazu 
kulturowego miasta.

1 (13): „W 200-lecie bitwy pod Racławicami (prace studialne i dokumentacja konserwatorska)", praca zbio
rowa, 1994

Prezentacja prac studialnych 
i p ro jek to w y ch  po d ję ty ch  
w OOZK w związku z obchoda
mi rocznicy bitwy pod Racławica
mi, dotyczących problematyki 
ochrony krajobrazów historycz

nych, które były świadkami wy
darzeń znaczących dla dziejów na
rodów czy historii powszechnej.

M. in. na przykładzie Saratogi 
(w Stanach Zjednoczonych) i Ra
cławic przedstawiono różne for-

Seria „Komunikaty Dendrologiczne"

my ochrony pól bitewnych oraz 
omówiono zasady wyznaczania 
i delimitacji stref ochrony konser
watorskiej oraz działań w zakre
sie ich realizacji poprzez plan za
gospodarowania przestrzennego.

Nr 1: M. Siewniak, Zabezpieczenie drzew na placu budowy, 1986 (powielany, nakład wyczerpany)
Opis przyczyn powodujących 

różnorodne uszkodzenia systemu
korzeniowego i części nadziem
nych drzew podczas wadliwie

prowadzonych prac na placu bu
dowy.

Nr 2: M. Siewniak, Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu chirurgii drzew, 1986 (powielany, na
kład wyczerpany)

Opis przyczyn niewłaściwego 
wykonywania zabiegów chirur

gicznych. Wyszczególnienie róż
nych  b łęd ó w  p o p e łn ian y c h

w chirurgii drzew, z uwzględnie
niem ich wpływu na drzewo.

Nr 3: M. Siewniak, Problemy zaopatrzenia drzewostanów parkowych w wodę, 1987 (powielany, nakład wy
czerpany)

Wyszczególnienie elementów 
bilansu wodnego, limitowanego 
przez warunki topograficzne, kli
matyczne, geologiczne, hydrolo

giczne, glebowe oraz roślinność 
parku i rodzaj użytkowania tere
nów sąsiednich.

Związek całokształtu warun

ków przyrodniczych z różnico
waniem zbiorowisk roślinnych.

Nr 4: M. Siewniak, Uwarunkowanie siedliskowe parku i problemy pielęgnacji jego drzewostanu, 1987 (po
wielany, nakład wyczerpany)

Aspekt historyczny — opis ko- rzystnych warunków siedlisko- wych, które wykorzystywano dla
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zakładania parków i ogrodów. nia, jego funkcją i doborem ro- założenia a zakresu pielęgnacji,
Udowodnienie związku pomię- ślinności. Wpływ uciążliwości an- potęgow anego stanem  fizjolo
dzy istniejącymi warunkami sied- tropogenicznych na trwałe zmia- gicznym drzew i niekorzystnymi
liskowymi a charakterem założę- ny siedliskowe. Związek wieku zmianami siedliskowymi.

Nr 5: M. Siewniak, A. Kulińska, Nowa metoda określania wartości drzew i  zakresu ich pielęgnacji, 1987 (po
wielany, nakład wyczerpany)

Szczegółowy opis stanu zacho- mu korzeniowego i części nad- siedliska. Ujęcie tabelaryczne
wania drzew, wszelkich wymaga- z iem nych  o raz  w y m aganych  i tekstowe,
nych zabiegów w obszarze syste- zmian sanacyjnych dotyczących

Nr 6: M. Siewniak, J. Gędzior, Topole w mieście, 1987 (powielany, nakład wyczerpany)

O pis zn acze n ia  g a tu n k u  właściwości gatunku — wady w tym ogławiania.
w  aspekcie historycznym. Opis i zalety. Metody redukcji koron,

Nr 7: M. Siewniak, Ochrona drzew pomnikowych, 1988

Znaczenie drzew  pom niko- pom nikowych, aspekt prawny. gących przedłużyć żywotność
wych w aspekcie historycznym. Wyszczególnienie zabiegów mo- drzew pomnikowych.
Cele i motywy ochrony drzew

Nr 8: M. Luniak, Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach, 1988

Rola ptaków w parkach, roz- nych  g a tu n k ó w , s to so w an ie
poznawanie gniazd poszczegól- skrzynek lęgowych.

Nr 9: K. Wroczyński, Dęby Rogalińskie —  Lech, Czech, Rus —  prace zabezpieczające przeprowadzone 
w latach 7 985-1986,1989

Opis przyjętej metody szczegó- (metoda opisu i rzutu na rozwi- lejnych zabiegów i konkretnych
łowej inwentaryzacji stanu zacho- nięty walec) oraz dokładny opis działań,
w ania poszczególnych  drzew  celowości przeprowadzenia ko-

Nr 10: M. Kubacki, K. Zbroński, Raport o stanie drzew pomnikowych w województwie piotrkowskim, 1989

Lokalizacja pomników przyro- wania. Charakterystyka najcie-
dy, skład gatunkowy, stan zacho- kawszych okazów.

Nr 11: M. Siewniak, Kryteria doboru roślinności drzewiastej do założeń ogrodowych, 1989

Stosow anie poszczególnych na rola architekta krajobrazu po- określeniu zakresu metod pielęg-
gatunków roślinności drzewiastej legająca na weryfikacji i korekcie nacyjnych.
w aspekcie historycznym. Aktual- składu gatunkowego, a także na

N r 12 : Porozumienie za warte pomiędzy Ministrem Kultury i  Sztuki a Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych o współpracy w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego oraz obszarów chronionych, 1989

Tekst porozumienia, wykaz za- zadań — zestaw obiektów w po- dofinansowywanych z fuduszu
dań i plan realizacji. W wykazie szczególnych w ojew ództw ach, ochrony środowiska.

Nr 13: M. Siewniak, Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych, 1989

Formy i funkcje zadrzewień a elementami infrastruktury nad- drzew przy ciągach komunikacyj-
przy ciągach komunikacyjnych. ziemnej i podziemnej. Przepisy nych, okres cięcia i sprzęt.
Kolizje między zadrzewieniami praw ne. Cele i rodzaje cięcia

Nr 14: D. Przeradzki, Nawożenie roślin drzewiastych na terenach zieleni. Współpraca Wojewódzkich Kon
serwatorów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, 1990

Analiza g leby jako m etoda go jako metoda oznaczania po- wek nawozowych, technika na-
o zn aczan ia  p o trzeb  naw ozo- trzeb nawozowych. Zasady na- wożenia,
wych. Analiza materiału roślinne- wożenia drzew, obliczanie da-

Nr 15: A. Młynik, Grzyby niszczące stare drzewa —  sprawcy zgnilizn drewna; Maciej Skorupski, Pomniko
we czeremchy, Witold Lenkiewicz, Wspomnienie o ś. p. Piotrze Hoserze, 1990

Klasyfikacja i opis patogenów, opis szkodliwości i metod zwal- czania. Opis gatunku i poszcze-
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gólnych drzew  pom nikow ych czeremchy.

Nr 16: M. Siewniak, Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych, 1990

Rola d rzew  i k rzew ów  
w kształtowaniu ogrodu, formy 
występowania roślinności drze

wiastej, analiza stanu zachowania 
ogrodu. Życie socjologiczne ro
ślinności drzewiastej. Rewalory

zacja drzewostanów parkowych 
(wraz z opisem najczęściej popeł
nianych błędów).

Nr 17: H. Olenderek, Doskonalenie metod inwentaryzacji i  oceny parków zabytkowych; K. Będkowski, D. Kor- 
petta, System informacyjny PARK w dendrologiczno-geodezyjnej inwentaryzacji parków zabytkowych; K. 
Będkowski, H. Olenderek, Koncepcja systemu informacji przestrzennej o drzewach-pomnikach przyrody, 1991

Ewidencja i inwentaryzacja 
parków zabytkowych. Metoda fo
togrametrii i komputerowe banki 
danych — mapy numeryczne.

Geodezyjna obsługa inwestycji. 
System PARK — funkcje i kierunki 
rozwoju. System informacyjny o 
d rzew ach  pom n ik o w y ch  —

struktura funkcjonalna i informa
cyjna.

Nr 18: M. Siewniak, M. Siewniak, A. Banzhof, Problemy rekonstrukcji alei w ogrodach zabytkowych na 
przykładzie centralnej alei w Mosznej, 1991

Przykłady alei zrekonstruowa
nych i przekształconych. Aleje: li
powa, dębów czerwonych i ka-

sztanowcowa w Mosznej — fun
kcje i stan zachowania, sposoby 
rekonstrukcji. Kryteria podejmo

wania decyzji o sposobie postę
powania z alejami historycznymi.

Nr 19: M. Siewniak, Zabezpieczanie drzew na placu budowy; W. Wałęza, Zastosowanie szczepienia w pie
lęgnacji drzew; W. Lenkiewicz, Wspomnienie o ś. p. Jadwidze Połabińskiej i Zygmuncie Hellwigu, 1991

Nr 20: H. Rippl, Wskazówki do pielęgnacji parków krajobrazowych Piicklera, 1992

Prace prowadzone w parkach 
Pücklera na Łużycach w 1. 1970- 
1990 — metodyka i cele. Hodow

la parkowych drzew liściastych 
w starych drzewostanach 70-120 
letnich. Zachowanie stylu. Zale

cenia rewaloryzacyjne dla pol
skiej strony Parku Mużakowskie- 
go·

Nr 21: j. Dolatowski, Podzameckie marginalia. Kolekcje dendrologiczne i  szkółki Stanisława Przedpełskie
go; M. Siewniak, Arboretum w Mustili. Rzadkie drzewa egzotyczne spotykane w ogrodach i parkach w Pol
sce; W. Lenkiewicz, Wspomnienie o ś. p. prof, dr Romanie Kobendzie, Stefanie Rogowiczu, dr inż. Tadeu
szu Szymanowskim, 1992

Historia szkółki drzew powsta
łej w XIX w. we wsi Podzamcze 
koło Maciejowic. Życiorys i osiąg

nięcia zawodowe S. Przedpeł
skiego, wykaz gatunków znajdu
jących się w jego szkółkach. Ar

boretum w Mustili — rys histo
ryczny i wykaz występujących 
gatunków i odmian.

Nr 22: W. Danielewicz, D. Wrońska-Pilarek, Rozmieszczenie miejsc uprawy limby w Polsce; B. Witkowska, 
B. Tokarska-Guzik, Charakterystyka dawnego matecznika drzew i krzewów ozdobnych w Zabrzu-Rokitnicy 
i  ochrona jego zasobów; 20-lecie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 1992

Opis gatunku, introdukcja i jej 
naturalne uwarunkowania, histo
ria introdukcji. Rozmieszczenie

miejsc uprawy limby w Polsce, 
wykaz miejsc uprawy. Charakte
rystyka matecznika w Rokitnicy

i jego rys historyczny. Inwentary
zacja roślin drzewiastych — me
todyka, omówienie wyników.

Wydawnictwa Działu Ochrony 
Cmentarzy zawierają podsumo
wanie wieloletnich prac nad ewi
dencją polskich nekropolii. Jako 
bodaj jedyny kraj na świecie po
dajemy pełny spis z natury zacho
wanych obiektów lub ich śladów 
na koniec drugiego tysiąclecia na
szej ery.

Wydawnictwa te grupują się 
w następujących seriach:

1. Katalogi cmentarzy zabytko

wych w układzie wojewódzkim 
(u k aza ły  się k a ta lo g i w o je 
wództw: łomżyńskiego i ostrołęc
kiego. W przygotowaniu: katalo
gi dla województw: bialskobial- 
skiego, bialskopodlaskiego, byd
goskiego, gdańskiego, lubelskie
go, tarnobrzeskiego).

2. Katalogi cmentarzy wyzna
niowych: w przygotowaniu kata
log cmentarzy prawosławnych 
w Polsce.

3. Katalogi cmentarzy z pier
wszej wojny światowej: w przy
gotowaniu: katalogi cmentarzy 
z terenów  Galicji Zachodniej 
i województwa olsztyńskiego.

4. Materiały ze zjazdów i kon
ferencji szkoleniowych dotyczące 
różnorodnej tematyki konserwa
torskiej, np.: konserwacji drewna, 
żeliwa, kamienia, ochrony cmen
tarzy żydowskich itp.
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