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Badania flory (rośliny naczyniowe) oraz zbiorowisk 
roślinnych i fauny na terenie Górek Czechowskich 

prowadzono 1992 roku oraz w latach 2011-2012, 2015, 
2016, 2017. 



Zbiorowiska roślinne

• Na terenie Górek Czechowskich stwierdzono obecność zbiorowisk:  
muraw kserotermicznych, łąkowych, synantropijnych, leśnych i 
zaroślowych.

• Duży udział powierzchniowy mają nadal zbiorowiska muraw 
kserotermicznych i łąkowych.

• Mniejszą powierzchnię zajmują zbiorowiska zaroślowe.

• Wierzchowiny, zbocza i dna niektórych wąwozów porastają 
zbiorowiska synantropijne.



Występuje tu 8 gatunków 
chronionych prawem, 9 rzadkich 
i zagrożonych w skali kraju oraz 

rzadkie i cenne murawy 
sucholubne - kserotermiczne, z 

załącznika 2 Dyrektywy 
Siedliskowej 6210.



Gatunki rzadkie i objęte ochroną prawną 
występujące na Górkach Czechowskich 

* Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin z 9 października 2014 r.

• Dzwonek boloński – gatunek objęty ochroną ścisłą*
• Dzwonek syberyjski – gatunek objęty ochroną ścisłą*
• Centuria pospolita – gatunek objęty ochroną częściową*
• Zawilec wielkokwiatowy – gatunek objęty ochroną częściową*
• Wilżyna bezbronna –gatunek rzadki
• Szczodrzeniec ruski – gatunek rzadki
• Jastrzębiec sabaudzki – gatunek rzadki
• Krwawnik pannoński – gatunek rzadki
• Perz siny – gatunek rzadki
• Turzyca wczesna – gatunek rzadki
• Rutewka mniejsza – gatunek rzadki
• Pszeniec różowy – gatunek rzadki



Zbiorowisko kostrzewy czerwonej Festuca rubra z 
dużym udziałem krwawnika pospolitego i 

pannońskiego



Mozaika zbiorowisk łąkowych i kserotermicznych 
(północno-wschodni fragment 

Górek Czechowskich) 



Zbiorowiska kserotermiczne i zaroślowe na 
zboczach wąwozu 



Na 222 gatunki roślin zielnych aż 
170 to zioła i rośliny 

miododajne. W tym dużo 
gatunków jadalnych 



Zbiorowiska synatropijne (strzelnica) 



Flora (rośliny naczyniowe) 

• Na terenie Górek Czechowskich występuje ok. 280 gatunków roślin 
naczyniowych, w tym:
– ok. 230 gatunków roślin zielnych,
– ok. 30 gatunków drzew i krzewów.
• Flora Lublina liczy ok. 1060 gat. roślin naczyniowych.
• Na Górkach Czechowskich, po odliczeniu gatunków zawleczonych z 
pobliskich ogrodów oraz gatunków obcych, stwierdzono ok. 250 
gatunków roślin naczyniowych, co stanowi ok. 23% wszystkich gatunków 
występujących w Lublinie.



Przykłady gatunków roślin leczniczych 
występujących na Górkach Czechowskich 

Lebiodka pospolita Dziurawiec zwyczajny 



- jeż, 
- sarna, 
- dzik,
- traszki
- ryjówki
- mnóstwo bezkręgowców, 

mięczaków
- wiewiórki,
- kuny,
- nietoperz itd.



- Motyle dzienne i nocne, w 
tym rzadkie i chronione (45 
gatunków)

- Zapylacze - trzmiele, 
pszczoły, bąki itd.





- Parki w Lublinie?
- Funkcje parków i terenów 

biologicznie czynnych?
- Przewietrzanie miasta?



https://www.youtube.com/watch?v=Bg_bAHVAcMc

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_bAHVAcMc


Przyszłość  Górek Czechowskich 





MPZP 2005



Plany TBV 2016



Zniszczone Górki? Ugór? Chaszcze i badyle? 
Pustynia? Czy płuca Lublina?



Miejsce pamięci


