
Na Śląsku Opolskim największe nagromadzenie starych, malowniczo 
położonych sadów z unikalnymi już odmianami drzew owocowych znajduje 
się na stokach Góry Św. Anny, m.in. w Ligocie Górnej, Ligocie Dolnej, Górze 
Św. Anny, Wysokiej, Porębie, Dolnej. Sporo starych sadów zachowało się też 
w miejscowościach położonych w dolinie Odry. W okolicach Góry Św. Anny  
jest też najwięcej dawnych odmian czereśni, tak chętnie kupowanych. 
Owocowe odmiany czereśni pochodzą od wiśni ptasiej, gatunku, który  
w Polsce występuje dziko w lasach liściastych i mieszanych. Są dobre i soczyste.

zereśnie, obok orzecha wło-
skiego,      należą do jednych 
z najbardziej okazałych drzew 

owocowych. Dorastają do 20 m wyso-
kości i co roku mogą wydać nawet 300 
kg owoców. Ich jedzenie to samo zdro-
wie, zwłaszcza dla osób mających kło-
poty z sercem, reumatyzmem lub ner-

kami, gdyż zawarty w owocach potas 
usuwa z tkanek złoża soli. Podobnie jak 
jabłka mają właściwości odtruwające 
i odmładzają skórę. Leczniczą częścią 
czereśni są również ich szypułki owo-
cowe, z których robi się napary łago-
dzące zapalenia dróg moczowych oraz 
chorób gardła.

Gdzie je można spotkać?
Opole

Góra Św. Anny

Kto lubił czereśnie?
Owocowe odmiany czereśni 
sprowadził do Europy rzymski 
wódz i smakosz – Lukullus, 
który sporą część majątku 
wydał na wystawne uczty. 
Wielkim smakoszem czereśni 
był również Napoleon, 
dla którego wyhodowano 
specjalną, żółtą odmianę. 
Obecnie jej liczne odmiany 
hodowane są w całej Europie. 

Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności
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iestety większość naszych sta-
rych, opolskich sadów powoli 
zamiera i znika z wiejskiego 

krajobrazu. Praktycznie nie spotkamy 
już także starych drzew owocowych 
przy naszych pałacach i zamkach. Chore 
i usychające drzewa są wycinane, a ich 
miejsce zajmują nowe, niskopienne 
odmiany pozbawione szkodników. 
Podobny los spotyka aleje czereśniowe 
wokół Góry Św. Anny, będące symbo-
lem tego miejsca. Dawniej, praktycznie 

każda szosa, droga polna, czy miedza, 
była obsadzana tym pięknym drzewem 
owocowym. 

Obecnie wycina się coraz więcej 
starych, chorujących przydrożnych 
czereśni. Niestety rzadko w ich miej-
sce sadzi się nowe drzewa, nie mówiąc 
już o wprowadzeniu dawnych odmian, 
które za kilkadziesiąt lat znikną zupeł-
nie z opolskiego krajobrazu i z naszych 
stołów.

stary sad czereśniowy w Wysokiej koło Góry Św. Anny


