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Buki Mierzei Wiœlanej

Rezerwat leœny „Buki Mierzei Wiœlanej” powsta³ w 1962 roku, 
na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Leœnictwa i Przemys³u 
Drzewnego, z dnia 15.05.1962 r. aby zachowaæ jedyne naturalne 
stanowisko buka na tym terenie. 

Buk pospolity (Fagus sylvatica) ma pieñ smuk³y, prosty; koronê 
gêst¹, szerok¹. Kora jest g³adka, popielatoszara, ga³êzie 
szarobr¹zowe. Liœcie s¹ jajowate, u nasady zaokr¹glone,          o 
falistym, g³adkim lub lekko z¹bkowanym brzegu; z pocz¹tku s¹ 
jasnozielone, jedwabiœcie orzêsione, póŸniej ciemnozielone. 
Buk kwitnie równoczeœnie z rozwojem liœci. Najstarsze osobniki 
tego gatunku osi¹gaj¹ wiek do 350 lat. 

Przez Polskê przebiega wschodnia granica wystêpowania buka. 
Spotykamy go na wybrze¿u, a tak¿e w po³udniowej i zachodniej 
czêœci kraju.

Buki wymagaj¹ gleb ¿yznych, chêtnie wapiennych i wilgotnych, 
nie znosz¹ jednak zalewania oraz silnych mrozów, a póŸne 
przymrozki powoduj¹ uszkodzenie m³odych liœci. Gatunek ten 
lepiej roœnie w klimacie o du¿ej wilgotnoœci powietrza, czym 
t³umaczy siê jego dobry wzrost w pasie nadmorskim oraz w 
górach. W³aœnie w górach ujawnia siê dodatkowa zaleta, jak¹ 
jest du¿a wytrzyma³oœæ na dzia³anie silnego wiatru, któremu 
buki skutecznie potrafi¹ stawiæ czo³a. Zawdziêczaj¹ to 
u k o œ n e m u  s y s t e m o w i  k o r z e n i o w e m u ,  m o c n o  
przytwierdzaj¹cemu je do pod³o¿a. Na terenach nizinnych buk 
wytwarza palowy system korzeniowy. 

Jesieni¹ liœcie buków stroj¹ siê w ca³¹ gamê ciep³ych br¹zów i 
¿ó³ci, zdobi¹c leœny krajobraz. Jeœli dodamy do tego znaczn¹ 



odpornoœæ na zanieczyszczenie i zacienienie, ³atwo zrozumieæ, 
dlaczego drzewa te s¹ chêtnie sadzone w parkach miejskich, czy 
na skwerach. Te same liœcie, które tak malowniczo urozmaicaj¹ 
pejza¿, po opadniêciu staj¹ siê cennym materia³em 
u¿yŸniaj¹cym glebê i tworz¹cym tzw. ziemiê bukow¹, bogat¹ w 
próchnicê.

Spoœród wielu gatunków drzew rosn¹cych w Polsce, odziany w 
srebrzyst¹ korê buk jest jednym z wa¿niejszych dla gospodarki 
leœnej. Potrafi tworzyæ zwarte kompleksy leœne, stanowi¹ce 
dogodne siedlisko dla rozlicznych gatunków zwierz¹t i roœlin. 
Znacznie wp³ywa na klimat w rejonie wystêpowania oraz coraz 
czêœciej wspó³tworzy tereny wypoczynkowe. W rezerwacie 
„Buki Mierzei Wiœlanej” zamieszkuj¹ liczne gatunki ptaków tj. 
dziêcio³ czarny, mucho³ówka ma³a i ¿a³obna, go³¹b grzywacz i 
siniak gniazduj¹cy w dziuplach oraz drozdy: rudzik, œpiewak. 
Bardzo licznie wystêpuj¹ te¿ ssaki, a ich przedstawicielami s¹: 
dzik, daniel, sarna, borsuk, lis, jenot jak równie¿ lataj¹cy 
przedstawiciele rzêdu ssaków, a mianowicie nietoperze. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,00 ha, jego teren obejmuje 
faliste pole wydmowe, którego zag³êbienia zajmuj¹ siedliska 
bagienne. Rezerwat le¿y w pasie obni¿onego terenu 
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(3-5 m n.p.m.) w odzalewowej czêœci Mierzei. Jego teren jest 
s³abo zró¿nicowany morfologicznie. Poziom wody gruntowej 
na terenie rezerwatu jest doœæ wysoki. Pozostaje on pod 
bezpoœrednim wp³ywem poziomu wód Zalewu Wiœlanego.

Wiek rosn¹cych tu buków szacuje siê na oko³o 200 lat. Na 
terenie rezerwatu spotkaæ mo¿na równie¿ œwierka pospolitego, 
dêba szypu³kowego, sosnê zwyczajn¹ i brzozê brodawkowat¹. 
W podszyciu rosn¹ brzoza brodawkowata i omszona, jarz¹b 
pospolity, grab zwyczajny, œwierk pospolity, sosna wejmutka. 
Bogate runo rozkwita g³ównie przed rozwojem liœci buków, 
tworz¹ je m.in. zawilec gajowy, borówka czarna, orlica 
pospolita, konwalijka dwulistna, siódmaczek leœny, narecznica 
samcza. Z gatunków chronionych napotkamy kruszynê 
pospolit¹ i konwaliê majow¹ (gat. te s¹ pod ochron¹ czêœciow¹) 
oraz bluszcz pospolity (pod ochrona ca³kowit¹). 

Rezerwat jest udostêpniany do zwiedzania, poruszaæ siê po nim Buk zwyczajny Fagus Silvatica



mo¿na wyznaczonymi szlakami. Podobnie jak w 
najciekawszych przyrodniczo miejscach Mierzei, równie¿ tu 
zauwa¿yæ mo¿na œlady niszczycielskiej dzia³alnoœci cz³owieka. 

Szczególnym zagro¿eniem dla istniej¹cego rezerwatu jest 
nielegalne wydobycie bursztynu. W wyniku tego procesu 
zostaj¹ uszkodzone systemy korzeniowe jak równie¿ runo leœne 
tak bogato wystêpuj¹ce w rezerwacie.

Na obszarze rezerwatu zabrania siê:

- wycinania drzew i pobór u¿ytków drzewnych, z wyj¹tkiem 
drzew martwych, wywrotów i z³omów w sposób nienara¿aj¹cy 
na niszczenie otoczenia, a w szczególnoœci podrostów i nalotów 
oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,

- zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyj¹tkiem 
nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie 
mo¿e siê odbywaæ na warunkach ustalonych przez konserwatora 
przyrody,

- zbioru zió³ leczniczych oraz innych roœlin lub ich czêœci,

- pozyskiwania œció³ki leœnej i wypasu zwierz¹t gospodarskich,

- niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,

- niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
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- polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych 
zwierz¹t, 

- zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,

- umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyj¹tkiem 
tablic i znaków zwi¹zanych z ochrona terenu,

- wznoszenia budowli oraz zak³adania lub budowania urz¹dzeñ 
komunikacyjnych i innych urz¹dzeñ technicznych,

- przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami 
wyznaczonymi przez konserwatora przyrody. 

Liœæ Buka Zwyczajnego

Œlady nielegalnego wydobywania bursztynu
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