
 

Najpiękniejsze Mierzeje Świata 

 
Mierzeja Helska i Mierzeja Wiślana znalazły się wśród 15 najbardziej niezwykłych półwyspów 

na ziemi. Zwycięzcą rankingu ogłoszonego przez serwis The World Geography jest La Dune de 

Bouctouche w Kanadzie. To 12-kilometrowe wydmy wzdłuż zatoki Bouctouche z zachwycającym 

wijącym się „wiszącym” drewnianym deptakiem. Pejzaże są romantyczne i kuszą długimi spacerami – 

czytamy w uzasadnieniu. Jednak rozciągający się na 34 km piaszczysty wał w kształc ie kosy, czyli 

Półwysep Helski, i 90-kilometrowa wydma biegnąca od Gdańska po Lochstedt za Piławą w Rosji, czyli 

Mierzeja Wiślana, urzekają nie mniej niż zwycięzca z Kanady. W zestawieniu znalazły się 

odpowiednio na 6 i na 5 miejscu. Mierzeja Helska jest najmłodszym fragmentem polskiego wybrzeża. 

Jeszcze 200–300 lat temu w tym miejscu był ciąg wysepek, które zaczęły się ze sobą łączyć. Dziś 

oddziela Zatokę Pucką od Morza Bałtyckiego. Mierzeja Wiślana z dawnymi wioskami rybackimi jak 

Piaski, Jantar czy Mikoszewo w średniowieczu również składała się z wysp. The World Geography 

zachwala panujące na Mierzei Wiślanej warunki klimatyczne. Latem to najcieplejszy region polskiego 

wybrzeża – podkreślają autorzy zestawienia. 

World Geography docenił też Polskę. W wybranej 15-tce znalazły się Mierzeja Wiślana ( 5. 

miejsce) i Półwysep Helski (6. pozycja), które pokonały tak spektakularne miejsca, jak wpisana 

na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 68-kilometrowa Mierzeja Kurońska na Litwie i w Rosji, 

czy długa na 26 kilometrów Mierzeja Farewell w Nowej Zelandii, gdzie jest rezerwat blisko 100 

gatunków ptaków wodnych. Nowozelandzki cypel coś łączy z polskim - ten na Helu też ma kształt 

kosy.Półwysep Helski to mierzący 34 kilometry długości i mający 300 metrów szerokości (w 

najwęższym miejscu ok. 150 m) piaszczysty wał, który jest najmłodszą częścią polskiego 

wybrzeża. Przed jego powstaniem na tym obszarze występował jedynie ciąg małych wysepek, 

które zaczęły się z sobą powoli łączyć, aż utworzyły piaszczystą barierę, która oddziela obecnie 

Zatokę Pucką od Morza Bałtyckiego.  

Mierzeja Wiślana, którą dzielimy się z Rosją - w średniowieczu składała się z szeregu wysp, 

dzięki czemu położony nad Zalewem Wiślanym Elbląg funkcjonował jako ważny port morski, a 

dziś jest wielką piaszczystą wydmą, której wysokość w niektórych miejscach przekracza 30 

metrów, a długość wynosi ponad 90 km.O ile atrakcją Helu jest biegnąca przez jego całą długość 

linia kolejowa, która kończy się dopiero na samym cyplu w mieście Hel, to Mierzeja Wiślana 

może się pochwalić aż czterema rezerwatami przyrody - to Ptasi Raj, Mewia Łacha, Kąty 

Rybackie i Buki Mierzei Wiślanej. 

                                        

  

 


