
W Polsce z tzw. wiśni japońskich najczęściej trafimy na odmiany ‘Kanzan’ – o zwisających pełnych różowych kwiatach, ‘Amano-
gava’ – kolumnową o pełnych różowych kwiatach, wiśnię Yedo i podobne do niej o mniej lub bardziej płaczącym pokroju oraz 

‘Okame’ o ciemnych pąkach i ciemnoróżowych kwiatach. Na Dalekim Wschodzie rosną dziko: wiśnia Sargenta (Prunus sargentii) 
- najwcześniej kwitnąca, o różowych kwiatach i wysokości do 15 m, wiśnia piłkowana (P. serrulata) o kwiatach kremowobiałych oraz 
krzewiasta wiśnia wczesna (P. incisa) o bladoróżowych kwiatach. Wszystkie one wymagają nieco więcej miejsca, podobnie jak wiśnia 
zwyczajna (P. cerasus), która także pięknie kwitnie, a dodatkowo gwarantuje smaczne owoce. 

Do największych drzew z tego rodzaju zalicza się czereśnię ptasią (P. avium) i jej odmiany. Potrzeba dla niej dużo miejsca, ale niewiele 
jest widoków tak pięknych jak ogromne stare drzewa, z których powoli spadają na ziemię czysto białe płatki. Oczywiście z odmian o 
pełnych kwiatach nie uzyska się owoców. Jako duże drzewa czereśnie dostarczają też wartościowego drewna do wyrobu mebli.

Odmiany japońskich wiśni często są szczepione. Ponieważ podkładka na ogół rośnie silniej niż odmiana, z czasem pień będzie wy-
raźnie grubszy. Nie zmniejsza to stabilności korony. Ozdobne wiśnie będą dobrze rosnąć i kwitnąć w miejscu nasłonecznionym. Nie 
przeszkodzi im towarzystwo trawy, a jeśli trawnik będzie nawożony, nie wpłynie to źle na wiśnie. Mogą rosnąć nawet wśród warzyw. 
Ałycze i tarniny można spotkać w stanie dzikim w śródpolnych zaroślach, śliwy, czereśnie i wiśnie z porzuconych sadów także radzą 
sobie przez wiele lat bez opieki człowieka. 

Jedyny problem w uprawie tych roślin stanowią choroby. Ponieważ łatwo się roznoszą, a z racji istnienia sadów towarowych mogą 
powodować poważne szkody gospodarcze, wszystkie gatunki z rodzaju Prunus z wyjątkiem laurowiśni są traktowane jako poten-
cjalni nosiciele organizmów kwarantannowych. Jeśli gdzieś zostanie stwierdzone ognisko jednej z chorób kwarantannowych, służby 
ochrony roślin mogą wydać nakaz zniszczenia wszystkich drzew z rodzaju Prunus w odpowiednim promieniu na koszt właścicieli. 
Na ogół szuka się źródła choroby, więc właściciele drzewek powinni być w stanie podać, skąd sprowadzili rośliny. Kilka ozdobnych 
wiśni w ogródku jest traktowanych jako zakup przypadkowy, ale sprowadzenie większej partii roślin wiąże się z koniecznością spraw-
dzenia, czy mają paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne. Wprawdzie obowiązek dostarczenia takiego dokumentu spoczywa na 
dostawcy, ale w razie wykrycia ogniska choroby akurat w tej partii zapewnienie „na słowo”, że zostały one kupione w danej firmie, 
nie wystarcza; szczególnie że wprowadzenie do obrotu zarażonych roślin jest karalne. Ta sama sytuacja dotyczy zrobienia prezentu 
osobie z innego kraju. W niektórych krajach służby fitosanitarne nie dopuszczą nawet pojedynczych egzemplarzy bez paszportu.

Forsycje Jednym ze zwiastunów prawdziwej wiosny są kwitnące w śródpolnych zaroślach 
ałycze. To przedstawicielki rodzaju Prunus do którego zalicza się wiśnie, śli-

wy, czereśnie, czeremchy, morele i migdałowce. Na Dalekim Wschodzie początek 
wiosny zapowiada wiśnia różowa Prunus subhirtella, czasami spotykana u nas w 
parkach. Potem stopniowo zakwitają kolejne gatunki i odmiany wiśni, a Japoń-
czycy nie pozwalają sobie na przeoczenie tego magicznego momentu i kultywu-
ją hanami, czyli towarzyskie spotkania poświęcone oglądaniu kwiatów. Także w 
Polsce warto dostrzec tę chwilę, ponieważ wiśnie kwitną krótko. Ulotne piękno 
pojedynczego kwiatu przemija w ciągu kilku dni. Kompozycja z kilku odmian 
kwitnących w różnym terminie przedłuży przyjemność podziwiania kwiatów, ale 
i tak każdej odmianie należy poświęcić czas w pełni jej kwitnienia.

Rodzaj Prunus należy do rodziny różowatych, która słynie z łatwego poddawa-
nia się hodowli – dzięki możliwości krzyżowania i częstym mutacjom, oraz 

z równie łatwego mnożenia wegetatywnego szczególnie przez szczepienie i oku-
lizację. 

Autor: K
atarzyna M

isiak


