
Jabùko £¹ckie 
 
4 listopada 2010 roku �Jabùka ù¹ckie� zostaùy wpisane na listê chronionych geograficznie 

produktów rolnych i �rodków spo¿ywczych. Uzyskaùo ono taka sam¹ ochronê  jak sùynny 

�Oscypek� �Bryndza podhalañska �czy �Truskawka kaszubska�.  
 
Obszar, na którym rosn¹ �jabùka ù¹ckie� 

jest poùo¿ony na terenie Kotliny £¹ckiej. 

Od strony wschodniej zamkniêta jest przez 

Jazowskie pasmo gór, przez które 
przepùywa rzeka Dunajec w obszar 

szerokiej, �ródgórskiej Kotliny S¹deckiej. 

Górzyste uksztaùtowanie terenu sprzyja 
produkcji ro�linnej, a w szczególno�ci 

sadowniczej. Znacz¹ce ró¿nice temperatur 
pomiêdzy dniem a noc¹ wpùywaj¹ 

korzystnie na owoce, które odznaczaj¹ siê 

wyj¹tkow¹ soczysto�ci¹ i aromatem.  
Optymalne nachylenie stoków (k¹t 15 

stopni) oraz unikalny mikroklimat nadaj¹ jabùkom tzw. �górskiej zielonej nutki� oraz 

obdarzaj¹ je zdecydowanie intensywniejszym  wybarwieniem ni¿ jest to spotykane u tej samej 

odmiany z innego regionu.    
 
Nie bez znaczenia, dla jako�ci produkowanych 
na tym terenie owoców s¹ wysokie umiejêtno�ci 

lokalnych sadowników. Uksztaùtowaùy siê one  
w oparciu o dùugoletni¹ tradycjê. Pierwsze 

wzmianki o sadach w okolicy £¹cka datuje siê 
na XIII w. Zgodnie z zapisami kronikarzy 
wywo¿ono z tej okolicy surowe �liwy i jabùka do 

Gdañska. Zapiski z XVI w wspominaj¹  
o ogrodach folwarcznych i parafialnych. 
Natomiast dokumenty z XVII i XVIII w podaj¹, 
¿e na obszarze dzisiejszej gminy £¹cko istniaùy 

du¿e sady owocowe z przewag¹ jabùoniowych.  
W obronie  dùugowiekowych tradycji sadowniczych tego terenu, wiosn¹ 1947 roku 
zorganizowano  po raz pierwszy Úwiêto Kwitn¹cej Jabùoni. Impreza odbyùa siê na znak 
sprzeciwu wobec budowy zapory na rzece Dunajec. Od tej pory na staùe wpisaùa siê w kalend 

a¿ wydarzeñ kulturalnych tego regionu. Co roku cieszy siê niesùabn¹c¹ popularno�ci¹ a jej 

obchody u�wietniaj¹ wystêpy regionalnych zespoùów, orkiestr dêtych i  sùawnych artystów  
sceny polskiej i zagranicznej. Zabawie towarzysz¹ wystawy  twórców ludowych, stoiska 

poszczególnych soùectw prezentuj¹ce wyroby kulinarne oraz wystawy sadownicze, w których 

czynny udziaù bior¹ oba nasze zakùady.  
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