
Czerwiec. 

Nadchodzi lato. Wiosna przeszła bardzo szybko, nie pozwalając nacieszyć się pełnią jej 

kolorów. Po geofitach pozostało niewiele – pożółkłe liście i resztki owocostanów. 

Nietypowy rozkład warunków pogodowych odczuł każdy z nas. Również aktualne 

temperatury, zmienna pogoda powodują, że okres wegetacyjny wielu gatunków roślin ulega 

przyśpieszeniu. Pospacerujmy po dawnym wyrobisku kamieniołomu na Chełmie. 

Tarasy powstałe poprzez zwałowanie wierzchniej warstwy przykrywającej łupki margliste 

z upływem lat stały się miejscem występowania wielu gatunków roślin, czasem bardzo 

rzadkich w skali regionu. Zachodzące zmiany, spowodowane zarastaniem samosiewkami  

(m. in. brzozy, topoli), spontaniczne tworzenie się zarośli okrajkowych (głogi, dereń, tarnina, 

dzika róża) oraz procesy fruityzacji (rozwój zarośli jeżyn oraz maliny zwyczajnej), a także 

cespityzacji (zarastanie gatunkami ekspansywnymi, np. trzcinnikiem piaskowym, śmiałkiem 

darniowym) ograniczają i eliminują ze środowiska szereg cennych, rzadkich i chronionych 

gatunków roślin (zaznaczonych kolorem czerwonym).. 

Mimo to, przy odrobinie szczęścia możemy natrafić na takie gatunki jak: dziewięćsił 

bezłodygowy, goryczkę krzyżową i trojeściową, lilię złotogłów (o odurzającym zapachu), 

gatunki storczyków – kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, kukułkę, orlika pospolitego 

(ozdobne odmiany są sadzone w ogródkach) oraz  traganek pęcherzykowaty (jedyne znane mi 

stanowisko na Pogórzu Cieszyńskim) i dziki bez heb (kilka miejsc występowania na Pogórzu 

Cieszyńskim). Na suchszych i nasłonecznionych łąkach możemy znaleźć centurię tysiącznik 

(nazywaną , w Ustroniu „czantoryjką”,  a na Śląsku Cieszyńskim „tysiącznikiem” – podobno 

leczy tysiąc chorób). 

Warto zatem spenetrować dawne wyrobisko, zanim do szczętu zostanie przekształcone w tor 

motokrosowy (wraz z przyległym lasem). 

Skorzystaj z pogody i wolnego czasu – wyjdź na spacer.

 
Dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis L. 



Goryczka trojeściowa  Gentiana asclepiadea L. 

 
Centuria pospolita (Centuria zwyczajna)  Centaurium erythraea RAFN 



 
Goryczka krzyżowa  Gentiana cruciata L.       



 
Lilia złotogłów   Lilium martagon L. 

 

 

 



 

Orlik pospolity   Aquilegia vulgaris L. 

 



 

Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer L.  -  kwiatostan 

 

 

Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer L.  -  owocostan 



 

Podkolan biały  Platanthera bifolia (L.) RICH. 



 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) CRANZ. 

 



 

Dziki bez hebd  Sambucus ebulus L. - pokrój 

 

Dziki bez hebd  Sambucus ebulus L. - kwiatostan 


