
Góra Św. Anny
Park Krajobrazowy

dzeniem tego wulkanicznego 
wyniesienia jest bazaltowy 
słup skalny, będący ujściem 

magmy do krateru wulkanu, znajdu-
jącego się prawdopodobnie w pobliżu 
bazyliki św. Anny, w której sąsiedz-
twie widoczne są do dzisiaj naturalne 
wychodnie zastygłej lawy w postaci 
bazaltowych słupów. Powodem obni-
żenia wulkanu jest trwająca po dziś 
naturalna erozja skał. 

W okolicach Góry Świętej Anny 
znajduje się wiele nieczynnych kamie-
niołomów. W jednym z nich utwo-
rzono rezerwat geologiczny. Obejmuje 
on część nieczynnego kamieniołomu 

bazaltu i wapienia i stanowi atrakcyjną 
ilustrację budowy geologicznej tych 
okolic. Jest to jeden z najciekawszych 
tego typu rezerwatów w Polsce. 

Obszar ten już na początku XX w. 
był chroniony na prawach rezerwatu. Na 
dnie kamieniołomu zachował się krater 
dawnego wulkanu, na którego krawę-
dziach łatwo można zauważyć odsło-

nięte styki różnych skał, zarówno osado-
wych jak i wylewnych oraz słupy bazal-
towe. Specyficzne warunki glebowe oraz 
odrębność klimatyczna miały decydu-
jący wpływ na kształtowanie się szaty 
roślinnej. 

W 2004 r. decyzją Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Górę Świętej Anny 
uznano za pomnik historii. 

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe 

splatają się w jedno, stanowiąc krajobraz tak piękny i niepowtarzaln y.  

Park obejmuje Chełm, tj. zachodnią część Wyżyny Śląskiej.  

Najwyższym jego wzniesieniem jest Góra Świętej Anny (400 m n.p.m.). 

Na szczycie i stokach wzniesienia znajduje się sanktuarium św. Anny  

wraz z zespołem klasztornym i niezwykle malowniczą kalwarią. 

R

Lasów mało, ale są ciekawe
Lasy, tak powszechne dawniej, dzisiaj zajmują zaledwie 21% ogólnej powierzchni parku. Są one niejednolite 
i silnie porozcinane polami uprawnymi. Pod względem przyrodniczym są jednak nadal urozmaicone i bardzo 
interesujące. Spotyka się tu drzewostany bukowe, iglaste oraz mieszane. Najbardziej cenne przyrodniczo 
obszary leśne objęto ochronną rezerwatową. Utworzono rezerwaty leśne, chroniące buczyny: Lesisko, 
Boże Oko, Grafik i Biesiec, wyżej wspomniany rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny oraz ścisły rezerwat 
florystyczny Ligota Dolna.
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