
II etap X edycji konkursu z wiedzy ekologicznej : 

„ Jestem Integralną Częścią Przyrody ” 

 

TEMAT : Drzewa w mojej okolicy, które zasługują na miano pomnika przyrody. 

 
 
 
 

Buk zwyczajny to pierwsze drzewo w mojej okolicy, które 
według mnie zasługuje na miano pomnika przyrody. Rośnie on przy 
Ścieżce Dydaktycznej w Stegnie „Las wokół nas”(słupek oddziałowy 
198). Buk jest bardzo okazały, posiada masywny i wysoki pień, który 
potem wysoko – wysoko dzieli się na potężne konary. Kora jest 
gładka, a od dołu porośnięta przyjemnym, zieloniutkim mchem. 
Obwód pnia wynosi 222 cm, a wysokość sięga kilkunastu metrów. 
Spacerowałem tą ścieżką co najmniej kilkadziesiąt razy, a może i 
nawet 100, jednak dopiero teraz przyglądając się drzewom ten buk 
naprawdę mnie zachwycił. Poza tym trzeba podkreślić, że buk to 
gatunek wśród drzew, który jest najbardziej wydajnym producentem 
ściółki. Jego liście zawierają  duże ilości związków wapnia, dzięki 
czemu powstająca z nich próchnica wzbogaca glebę w substancje 
pokarmowe i przeciwdziała wyjaławianiu. Ponadto jest rośliną 
leczniczą, gdyż napar z liści działa przeciwzapalnie i odkażająco. 

 

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 

 
 
 
 

Moją drugą propozycją na pomnik przyrody jest leszczyna, 
która została posadzona przez mojego pradziadka Michała. Rośnie 
na naszej działce w Stegnie, przy ul. Gdańskiej . Praktycznie, co roku 
obficie dzieli się z nami swoimi owocami w postaci pysznych 
orzechów laskowych, które są naprawdę spore (2-3 cm). Jesienią 
odwiedza nas także wiewiórka, która skrzętnie zbiera orzechy 
przygotowując swoje zimowe zapasy. Obwód pnia na wysokości  
47 cm wynosi 148 cm, a wysokość to ok. 7 metrów. Szerokość 
korony to 870x550 cm. Ludzie często dziwią się i zapytują, „czy to 
jest leszczyna?”, gdyż do tej pory nie widzieli, aby orzech laskowy  
był takim dorodnym drzewem. Interesującym byłoby wpisanie 
naszego drzewa na listę pomników przyrody, jako pierwszej 
leszczyny w Parku Krajobrazowym „Mierzei Wiślanej”. 

 
 
Leszczyna (Corylus L.) – orzech laskowy 

 
wykonał : Leon Jędruszak, Zespół Szkół w Stegnie, klasa VI A. 


