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Dla Rodziny



  

Poznawanie flory regionu powinno być misją każdego geobotanika. Na Śląsku od 

połowy XIX do lat 40. XX w. skutecznie realizowali ją niemieccy botanicy, m.in. 

Christian F. H. Wimmer, Emil Fiek, Theodor Schube, Ferdinand A. Pax, Emil 

Schalow i Karl G. Limpricht, we współpracy z wieloma nauczycielami-amatorami 

flory. Po II Wojnie Światowej ich dzieło kontynuowali polscy botanicy, lecz mimo 

możliwości finansowych i technicznych, nie udało się utrzymać regularnych 

publikacji, które przez wiele lat miały stałą rubrykę w rocznikach wydawanych 

przez Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej. Naukowcy, przez obciążenie 

dydaktyką i wyścig z wskaźnikiem cytowań mają ograniczone możliwości 

poznawania flory regionu. Jeżeli nowe dane są publikowane, to zwykle z dużym 

opóźnieniem lub jako część większych opracowań, bez szczegółowej lokalizacji. 

Zdarza się, że materiały zbierane przez wiele lat w ogóle nie wychodzą poza kartki 

notesu, przez co cenna wiedza na temat flory Dolnego Śląska jest bezpowrotnie 

tracona. W regionie działają jeszcze nieliczni pasjonaci roślin, naukowcy 

i absolwenci wyższych uczelni, którzy czasami publikują swoje materiały. 

Nie należy zapominać o młodych biologach, każdego roku opuszczających szeregi

O autorze

Urodzony w grudniu 1980 roku we Wrocławiu, syn 

Mirosławy i Janusza. Edukację rozpoczął w Szkole 

Podstawowej nr 17, maturę zdał w IX Liceum 

Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W latach 2002-

2007 studiował biologię na Uniwersytecie 

Wrocławskim, był członkiem SKN Systematyków 

Roślin. W 2007 roku został doktorantem 

w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty

Roślinnej UWr. Edukację zakończył w 2013 r. tytułem doktora nauk 

biologicznych. Pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziale 

w Brzegu. Od 2014 roku wykonuje inwentaryzacje botaniczne i realizuje edukację 

przyrodniczą pod szyldem Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego. Autor 

kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zwolennik życia 

bez pośpiechu i niepotrzebnego stresu. Na stałe związany z regionem Dolnego 

Śląska, mieszka we Wrocławiu z żoną Agnieszką i córką Emilką.

2



  

wyższych uczelni. Mimo ich potencjału, nie interesują się florą ze względu na brak 

botanicznej pasji lub konieczność podjęcia pracy w nie-przyrodniczym zawodzie.

Istotnym problemem w dokumentowaniu i ochronie flory regionu jest brak 

komputerowej bazy danych, w której byłyby przechowywane informacje 

o lokalizacjach stanowisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Taka baza 

mogłaby powstać przy Uniwersytecie Wrocławskim lub Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, jednak nie bez funduszy i zaangażowania ich władz. W skali 

lokalnej, o chronionych i zagrożonych wymarciem roślinach wiadomo tak niewiele, 

że w dokumentacji gmin stale powielane są informacje z inwentaryzacji 

przyrodniczych wykonanych w latach 90. XX w. - mało szczegółowe, nieaktualne 

i wprowadzające czytelników w błąd. W wielu opracowaniach wymieniane są nazwy 

cennych taksonów, lecz ich lokalizacja jest niepewna, niepotwierdzona od wielu lat. 

Bez aktualnej informacji przyrodniczej, ochrona gatunkowa roślin jest nieskuteczna 

i pozostawiana przypadkowi. Uporządkowanie wiedzy na temat dolnośląskiej flory 

będzie zadaniem dla kolejnego pokolenia, o ile nie późniejszych.

Od wielu lat prowadzę obserwacje florystyczne w południowo-zachodniej Polsce 

i zamierzam kontynuować moje badania. Jest to nadal możliwe dzięki kilku 

podmiotom, których działalność łączy się z finansowaniem botanicznej eksploracji 

terenu. Nie zostałbym jednak przyrodnikiem, gdyby nie naukowcy z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, którzy rozbudzili i przez kilka lat podsycali moją pasję poznawania 

flory i poszukiwania cennych gatunków roślin. Nauczyli mnie nie poddawać się 

przeciwnościom przyrody, orientować w terenie i używać klucza do oznaczania 

roślin naczyniowych. Szczególne podziękowania należą się dr Zygmuntowi 

Dajdokowi, który w trakcie całego okresu mojej botanicznej edukacji udzielał rad 

i wspierał dobrym słowem. Dziękuję też Rodzinie, która zaakceptowała moje 

botaniczne zainteresowania i przestała nalegać na zmianę branży, co każdego roku 

staje się losem wielu młodych botaników.

Moje obserwacje flory pochodzą z lat 2004-2017 i obejmują głównie obszar 

województwa dolnośląskiego, w mniejszym stopniu także lubuskiego, opolskiego 

i wielkopolskiego. Uwagę poświęciłem roślinom objętym w Polsce ochroną 

gatunkową (akt prawny z roku 2014), zagrożonym wymarciem w kraju i regionie 

(czerwone listy z lat 2003, 2011 i 2016) oraz rzadkim. Szczególne miejsce w wykazie 

zajmują rośliny inwazyjne, które obserwuję na Dolnym Śląsku od czasu studiów
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licencjackich. Wiele gatunków inwazyjnych już tak pospolitych, że ich notowanie 

stało się bezcelowe, dlatego uwagę skupiłem tylko na wybranych taksonach. 

Nie wszystkie dane pochodzą z osobistych wyjazdów - część została zebrana 

w trakcie zespołowych badań, za które szczególnie dziękuję dr hab. Annie 

Jakubskiej-Busse i dr Ewie Szczęśniak. Niektóre lokalizacje mogą mieć status 

historycznych, gdyż pod wpływem działalności człowieka flora zmienia się w dość 

szybkim tempie. Za wykazem obserwacji gatunku w danym roku, w kwadratowym 

nawiasie umieściłem datę, zaczynając od 2004 [04], kończąc na 2017 [17]. W opisie 

zamieściłem również najbliższą miejscowość miejsca obserwacji, w okrągłym 

nawiasie numer pola siatki kartograficznej ATPOL, opracowanej i udostępnianej 

przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz krótki opis 

siedliska. To wystarczy, żeby zebrane przeze mnie dane wzbogaciły wiedzę na temat 

flory regionu i mogły zostać wykorzystane na potrzeby lokalnych opracowań.

Prezentowana książka zamyka istotny etap moich prac terenowych w południowo-

zachodniej Polsce, jednak nie zamierzam kończyć swoich badań w roku 2017.

W następnych latach będę kontynuował poszukiwania chronionych, rzadkich

i inwazyjnych gatunków roślin, które również zamierzam podsumować krótką 

publikacją.

dr Michał Śliwiński
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Rośliny zagrożone wymarciem

Aconitum variegatum L. - Kletno (BF-47), w zaroślach nad Kleśnicą [12].

Agrostemma githago L. - Kotowice (CE-50), na polu we wsi [11]. Szklarki (BD-

90), na polu [13].

Allium angulosum L. - Krępa (BD-91), na łące. Kopanie (CE-73), nad Odrą [13].

Anemone sylvestris L. - Romanowo (BF-36), na urwisku kamieniołomu [08].

Aquilegia vulgaris  L. - Gorzanowice (BE-62), w lesie koło wsi [13]. Wojcieszów 

(BE-61), na Połomie [16].

Arnica montana  L. - Rybnica Leśna (BE-93), na skraju lasu przy Andrzejówce 

[13].

Arum alpinum Schott & Kotschy  - Bogdaszowice (BE-47), nad Strzegomką [10]. 

Samotwór (BE-47), nad Strzegomką [15].

Aruncus sylvestris Kostel. - Sosnówka Górna (AE-79), w zaroślach na obrzeżach 

wsi [17].

Atropa belladonna  L.  - Grudno (BE-62), w Wapnikach. Romanowo (BF-36), 

w Krowiarkach [16]. 

Batrachium circinatum  (Sibth.) Fr. - Wrocław-Pilczyce (BE-48), w stawie 

w parku [07]. Piotrowice (BD-90), w stawie pożarowym [13]. Proszkowice (BE-66), 

w śródpolnym rowie [14]. Żuków (BD-93), w stawie we wsi. Bronówek (BE-63), 

w leśnych zbiornikach retencyjnych [16]. Jelenia Góra (BE-60), w Młynówce [17].

Batrachium fluitans  Wimm.  - Pilcz (BF-26), w Białej Lądeckiej i Nysie 

Kłodzkiej. Kłodzko-Zarzecze (BF-26), w Bystrzycy Dusznickiej [16]. Jelenia Góra 

(AE-69), w korycie Bobru. Krosnowice (BF-26), w Nysie Kłodzkiej. Ostrów 

Wielkopolski (CD-85), w Ołoboku [17].

Blechnum spicant  (L.) Sm. - Karpacz (AE-79), w rowie przy drodze w kierunku 

Raszkowa [17].
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Allium angulosum Arnica montana

Arum alpinum Atropa belladonna



  

Botrychium matricariifolium  (Döll) A.Braun ex W.D.J.Koch - Górażdże (CF-

15), w lesie przy kamieniołomie [17].

Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch. - Kamieniec (CE-87), w korycie 

Bystrzyny [17].

Campanula latifolia L. - Rybnica Leśna (BE-93), w łęgu [13].

Carex buekii Wimm. - Kopanie (CE-73), nad Odrą [13].

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. - Boraszyce Wielkie (BE-05), na skraju 

pola [12].

Cephalanthera damasonium  (Mill.) Druce  - Wojcieszów (BE-61), w buczynie 

na Połomie. Grudno (BE-62), w Wapnikach. Nowy Waliszów (BF-37), w buczynie 

storczykowej za wsią. Górażdże (CF-16), w buczynie storczykowej [16]. Górażdże 

(CF-15,-16), w buczynach storczykowych i monokulturach sosnowych [17].

Cephalanthera longifolia  (L.) Fritsch - Brodziszów (BE-97), na wzgórzu przy 

torach [11]. Stanisławów (BE-42), w lesie [14]. Grudno (BE-62), w Wapnikach [16]. 

Celów (BE-63), w lesie nad ciekiem. Bronów, Bronówek (BE-63), w grądach 

i ciepłolubnych dąbrowach [16].

Chamaecytisus supinus  (L.) Link  - Brodziszów (BE-97), na wzgórzach [11]. 

Górażdże (CF-15), na śródleśnej murawie [17].

Chrysanthemum segetum L. - Kotowice (CE-50), na odłogu po uprawie 

rzepaku [11].

Circaea ×intermedia Ehrh. - Grzmiąca (BE-94), na Rogowcu [13].

Colchicum autumnale L. - Urzek (CF-26), na skraju olsu [15]. Wolbromek (BE-

62), na wilgotnej łące [16].

Comarum palustre  L. - Karpie, Młynik, Piotrowice (BD-90), na podmokłych 

łąkach. Przemków (BD-90), na łące w rezerwacie. Krępa (BD-91), na podmokłej 

łące [13]. Markotów Duży (CE-66], na podmokłej łące. Przywory [CF-05], 

w turzycowisku [15]. Szumirad (CE-77), na torfowisku [17].
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Centaurium pulchellum Cephalanthera longifolia

Chrysanthemum segetum Colchicum autumnale



  

Consolida regalis  S.F. Gray - Opole-Groszowice (CF-05), na polu [15]. 

Grodowiec (BD-93), Żmigród (BE-08), Smokowice (BE-32), Bobrów (BE-33), 

Damianowo (BE-54), na obrzeżach pól [16]. Imbramowice (BE-65), na polu przy 

drodze na Pyszczyńską Górę. Skalmierzyce (CD-85), przy wiadukcie nad drogą nr 

25 [17].

Corallorhiza trifida  Châtel - Nowy Waliszów (BF-37), w buczynie storczykowej 

za wsią [10,17]. Żelazno (BF-36), w buczynie na Wapniarce [12].  Romanowo (BF-

36), w buczynie [15].

Cypripedium calceolus  L. - Grudno (BE-62), w buczynach na Bukowej Górze 

i w Wapnikach. Żelazno (BF-36), w buczynie na Wapniarce. Mielnik, Romanowo 

(BF-36), w buczynach. Piotrowice (BF-36), na murawie. Zbytowa (CE-41), 

w grądzie [12]. Wojcieszów (BE-61), na stoku Młyńca [13]. Wojcieszów (BE-61), 

w buczynie na Połomie [16].

Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó - Krępa (BD-91), na podmokłej łące [13]. 

Raszków (AE-79), na wilgotnych łąkach i na torfowisku na zboczu Skiby [17].

Dactylorhiza maculata (L.) Soó - Legnica-Białka (BE-32), w zadrzewieniu 

olszowym przy zbiorniku koło cmentarza [17].

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. - Nowa Ligota (CE-41), na łące 

koło wsi [08]. Mniowice (BE-87), na śródpolnej łące [11]. Młynik, Pustkowie (BD-

90), na podmokłych łąkach. Krępa, Koźlice (BD-91), na podmokłych łąkach [13]. 

Sławięcice (CF-38), na łące [15]. Raszków (AE-79), na wilgotnych łąkach [17].

Dentaria bulbifera L. - Piotrowice, Przemków (BD-90), w rezerwatach. Unisław 

Śląski (BE-83), na stoku Dzikowca. Rybnica Leśna (BE-93), w buczynie na stoku 

Rogowca. Rybnica Mała, Trzy Strugi (BE-94), w buczynach na stokach Jeleńca 

Małego i Warzęchy [13]. Górażdże (CF-16) na przydrożu [17].

Dentaria enneaphyllos  L. - Piotrowice (BD-90), w rezerwacie Buczyna 

Piotrowicka. Unisław Śląski (BE-83), na stoku Dzikowca. Rybnica Leśna (BE-93), 

w buczynie na stoku Rogowca. Rybnica Mała, Trzy Strugi (BE-94), w buczynach 

na stokach Jeleńca Małego i Warzęchy [13].

Dianthus superbus L. - Pustkowie (BD-90), na podmokłej łące [13].
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Consolida regalis Corallorhiza trifida

Dactylorhiza fuchsii Dianthus superbus



  

Diphasiastrum tristachyum  (Pursh) Holub - Wilkocin (BE-00), w lesie 

sosnowym [13].

Drosera ×intermedia  Hayne - Bieniec (AE-27), Pogorzele (BE-00), 

na torfowiskach  [13].

Drosera rotundifolia  L. - Kamienica (BF-47), na śródleśnym torfowisku [12]. 

Bieniec (AE-27), Piotrowice (BD-90), Pogorzele, Wilkocin (BE-00), Borówki (BE-

10), na torfowiskach [13]. Zbiersk-Tartak (CD-57), na torfowisku. Szumirad (CE-

77), na torfowisku [17].

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser - Wojcieszów (BE-61), na Połomie [16].

Equisetum telmateia Ehrh. - Muszkowice (BE-98), nad ciekiem koło rezerwatu 

[09].

Eriophorum vaginatum  L. - Bieniec (AE-27), Borówki (BE-10), wokół 

torfowisk [13]. Raszków (AE-79), na torfowisku na zboczu Skiby. Szumirad (CE-

77), na torfowisku [17].

Festuca altissima All.  - Bogaczów (BE-42), w lesie przy wsi. Stanisławów (BE-

42), w lasach wokół wsi [14].

Gagea pratensis  (Pers.) Dumort. - Wrocław-Pilczyce (BE-48), w parku [07]. 

Przemków (BD-90), w parku [13].

Galanthus nivalis  L.  - Siechnice (CE-50), w łęgach nad Oławą i Czarną Łachą 

[13]. Kąty Wrocławskie (BE-57), Kamionna (BE-67), nad Bystrzycą [15]. Żuków 

(BD-93), w parku we wsi i zadrzewieniu koło drogi. Pyszczyn (BE-55), Zastruże 

(BE-65), nad Strzegomką. Kłodzko-Zarzecze (BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką 

[16]. Zgorzelec (AE-35), przy ul. Cienistej. Mikułowa (AE-45), w zadrzewieniu przy 

ruinach koło zbiornika. Studniska Górne (AE-45), w zadrzewieniu przy torach [17].

Galium pumilum  Murray - Rybnica Leśna (BE-93), na murawach przy 

Andrzejówce. Radosna (BE-94), na murawie [13].

Galium rotundifolium  L.  - Muchów (BE-51), Muchówek (BE-52), Bogaczów 

(BE-52) w kwaśnych dąbrowach [14].  Kąty Opolskie (CF-15), w kwaśnej dąbrowie
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Diphasiastrum tristachyum Epipactis atrorubens

Eriophorum vaginatum Galanthus nivalis



  

[15]. Kolonia Chełmiec (BE-52), w lesie sosnowym. Bronówek, Celów (BE-63), 

w ciepłolubnych dąbrowach [16].

Galium spurium  L. subsp. spurium  - Sidzina (CF-01), na polu ziemniaków 

[16].

Gentianella ciliata (L.) Ma - Wojcieszów (BE-61), na murawach Połomu [16].

Geranium dissectum L. - Szczytna (BF-24), na nieużytku [10]. Brodno (BE-36), 

na polu kukurydzy [14].

Geranium sanguineum L. - Wajchy (CF-15), na skraju lasu [15].

Gymnadenia conopsea  (L.) R. Br. - Radosna (BE-93), na murawach [13]. 

Wojcieszów (BE-61), na murawach na Połomie [16].

Iris sibirica L. - Muchów (BE-51,-52), na łąkach [14].

Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz - Trzy Strugi (BE-93), na skałkach [13].

Kickxia elatine (L.) Dumort - Smogorzówek (BE-16), na polu na południe od wsi 

[08].

Lathyrus tuberosus  L. - Opole-Groszowice (CF-05), na polu [15]. Bobrów (BE-

33), na skraju pola. Kąty Wrocławskie (BE-57), przy zjeździe na autostradę. 

Borzygniew, Proszkowice (BE-66), na przydrożach [16]. Żerniki Wrocławskie (BE-

59), przy drodze nr 395. Wrocław-Jagodno (BE-59), na przydrożu, przy ul. Sarniej 

[17].

Ledum palustre  L. - Bieniec (AE-27), Borówki (BE-10), wokół torfowisk [13]. 

Zbiersk-Tartak (CD-57), na obrzeżach boru bagiennego. Szumirad (CE-77), w borze 

bagiennym [17].

Leucoium vernum L. - Grzędy Górne, Unisław Śląski (BE-83), w łęgach [13].

Lilium martagon  L. - Sieniawka (BE-87), w lesie na południe od wsi [11]. 

Rybnica Mała (BE-94), nad Rybną [13]. Sichów (BE-42), w grądzie. Bogaczów (BE-

42), w łęgu. Kolonia Chełmiec (BE-52), w grądzie. Dębki (BE-54), na skraju 

dąbrowy. Janowice Stare (BE-61), w jaworzynie. Świdnik, Witomin (BE-61), 
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Gymnadenia conopsea Iris sibirica

Lathyrus tuberosus Lilium martagon



  

Słowików (BE-62), w buczynach i łęgu [14]. Wojcieszów (BE-61), na Połomie. 

Grudno (BE-62), w Wapnikach. Sady Dolne (BE-63), w grądzie. Nowy Waliszów 

(BF-37), w buczynie storczykowej za wsią. Górażdże (CF-16), w buczynie [16].

Lycopodiella inundata (L.) Holub -  Brożek (AD-73), w płytkim zbiorniku [09].

Lycopodium annotinum L. - Szumirad (CE-77), w lasach rezerwatu [17].

Marsilea quadrifolia L. - Borówki (BE-10), w stawie hodowlanym [09].

Matteucia struthiopteris  (L.) Tod. - Młynik (BD-90), Krępa (BD-91), 

w olszynach [13]. Górażdże (CF-16), przy leśnej drodze [16].

Melampyrum arvense L. - Smogorzówek (BE-16), na suchej łące [08].

Melampyrum cristatum  L. - Kamieniec Wrocławski (CE-50), w zaroślach nad 

Odrą [09].

Melittis melissophyllum L. - Grudno (BE-62), w buczynie na Bukowej Górze 

[09]. Górażdże (CF-16), wzdłuż leśnych dróg przy kamieniołomie [17].

Menyanthes trifoliata  L. - Karpie, Młynik (BD-90), Krępa (BD-91), 

na podmokłych łąkach [13]. Przywory [CF-05], w turzycowisku. Sławięcice (CF-38), 

na wilgotnej łące [15].

Monotropa hypopitys L. - Raszków (AE-79), w lesie świerkowym przy 

torfowisku. Karpacz Górny (AE-89), przy drodze w kierunku Raszkowa [17].

Myriophyllum verticillatum L. - Wrocław-Pilczyce (BE-48), w stawie w parku 

[07].

Muscari comosum (L.) Mill. - Gliniany (BE-25), w wyrobisku [10].

Neottia nidus-avis  (L.) L.C.M. Rich - Janowice Stare (BE-61), w buczynie [14]. 

Wojcieszów (BE-61), na Połomie. Górażdże, Dzioły (CF-16), w buczynach i lasach 

sosnowych [16]. Nowy Waliszów (BF-37), w buczynie storczykowej za wsią. 

Górażdże (CF-15,-16), masowo w buczynie storczykowej i lasach sosnowych [17].

Nymphaea candida  J. Presl & C. Presl - Borówki (BE-10), w rezerwacie
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Melampyrum cristatum Menyanthes trifoliata

Monotropa hypopitys Neottia nidus-avis



  

i sąsiadujących torfiankach [13]. Zbiersk-Tartak (CD-57), na torfowisku [17].

Ophioglossum vulgatum L. - Mysłów (BE-61), w dawnym kamieniołomie [10]. 

Pustkowie (BD-90), Koźlice, Krępa (BD-91), na podmokłych łąkach [13].

Orobanche arenaria Borkh. - Gliniany (BE-25), w wyrobisku [10].

Orobanche caryophyllacea  Sm.  - Wojcieszów (BE-61), na przydrożu przy 

północnym stoku Miłka [16].

Osmunda regalis  L. - Pasternik (BE-00), Smogorzówek, Straszowice, Wrzosy 

(BE-16), w lasach iglastych i mieszanych. Dyminy (CD-91), na Stawach Milickich 

[08]. Golina (BE-16), na skraju lasu [16].

Oxycoccus palustris  Pers. - Wilkocin (BE-00), Borówki (BE-10), wokół 

torfowisk [13]. Szumirad (CE-77), w borze bagiennym [17].

Phyllitis scolopendrium  (L.) Newman - Pogorzele (BE-00), na schodach 

bunkra [13].

Pilularia globulifera  L. - Brożek (AD-73), w płytkim zbiorniku. Borówki (BE-

10), w stawie [09].

Platanthera bifolia  (L.) Rich. - Pustkowie (BD-90), Koźlice (BD-91), 

na podmokłych łąkach. Grzędy Górne, Radosna (BE-83), na murawach [13]. 

Muchówek (BE-51), w kwaśnej dąbrowie. Muchów (BE-51), na łące. Górażdże (CF-

16), w buczynie [16]. Górażdże (CF-16), w zaroślach przy leśnej drodze [17].

Potamogeton compressus L. - Kamieniec (CE-87), w korycie Bystrzyny [17].

Potamogeton nodosus Poir. - Kamieniec (CE-87), w korycie Bystrzyny [17].

Potamogeton praelongus  Wulfen. - Kamieniec (CE-87), w korycie Bystrzyny 

[17].

Pyrola rotundifolia  L.  - Grzędy Górne (BE-83), w zadrzewieniu [13]. 

Wojcieszów (BE-61), na Połomie [16].

Ranunculus lingua L. - Szumirad (CE-77) - przy tamie zbiornika [17].
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Orobanche arenaria Oxycoccus palustris

Phyllitis scolopendrium Platanthera bifolia



  

Rhynchospora alba (L.) Vahl. - Bieniec (AE-27), na torfowisku [13].

Rhynchospora fusca  (L.) W.T. Aiton - Bieniec (AE-27), na torfowisku [13]. 

Zbiersk-Tartak (CD-57), na torfowisku [17].

Ribes nigrum  L.  - Przemków (BD-90), w olsie w rezerwacie [13]. Pławniowice 

(CF-39), w olsie nad Kanałem Kłodnickim [15].

Salvinia natans  (L.) All.  - Wrocław-Pracze Odrzańskie (BE-38), w zbiorniku 

przy ul. Karczemnej [12]. Brodno (BE-36), w Jeziorce. Zakrzów (BE-36), 

w starorzeczu [14].

Sorbus torminalis  (L.) Crantz  - Górażdże, Dzioły (CF-16), na obrzeżach 

drzewostanów [16]. Górażdże (CF-16), w lasach sosnowych i mieszanych wokół 

kamieniołomu [17].

Stratiotes aloides  L.  - Brodno (BE-36), w Jeziorce. Zakrzów (BE-36), 

w starorzeczu [14].

Streptopus amplexifolius (L.) DC. - Raszków (AE-79), w zadrzewieniu 

bukowym przy strumieniu, na skałach [17].

Taxus baccata L. - Wilkocin (BE-00), w lesie sosnowym [13]. Nowy Waliszów 

(BF-37), w buczynie storczykowej za wsią [17].

Thalictrum lucidum  L.  - Chróścina (BD-75), Muchów (BE-51), na łąkach [14]. 

Żmigród (BE-08), nad Sąsiecznicą [16].

Trapa natans L. - Warzyna (BE-37), w odnodze Odry przy wyspach [17].

Trollius europaeus L. - Łężyce (BF-24), na łące [09].

Utricularia australis  R. Br. - Borówki (BE-10), w torfiankach koło rezerwatu 

[13].

Utricularia minor  L. - Wilkocin (BE-00), na torfowisku [15]. Zbiersk-Tartak 

(CD-57), na torfowisku [17].

Vaccinium uliginosum - Bieniec (AE-27), przy torfowisku [13]. Szumirad (CE-

77), w borze bagiennym [17].
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Rhynchospora alba Sorbus torminalis

Stratiotes aloides Thalictrum lucidum



  

Veratrum lobelianum  Bernh.  - Kędzierzyn-Kłodnica (CF-37), w kwaśnej 

dąbrowie przy torach [15]. Raszków (AE-79), na torfowisku na zboczu Skiby [17].

Viola stagnina  Kit. - Wrocław-Pracze Odrzańskie (BE-38), na łące w dolinie 

Odry [12]. Krępa (BD-91), na podmokłych łąkach [13].

Wolffia arrhiza  (L.) Horkel ex Wimm. - Konin-Gosławice (CD-18), w zbiorniku 

przy elektrowni [16].
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Trollius europaeus Utricularia minor

Veratrum lobelianum Viola stagnina



  

Rośliny objęte ochroną prawną

Allium ursinum  L. - Pyszczyn (BE-65), w grądach na Pyszczyńskiej Górze 

[08,17]. Samotwór (BE-47), Wawrzeńczyce (BE-56), nad Strzegomką. Kąty 

Wrocławskie (BE-57), nad Bystrzycą. Borzygniew (BE-66), w parku. Domanice 

(BE-66), w łęgu na północ od wsi. Mietków (BE-66), przy dawnym korycie 

Bystrzycy. Kamionna (BE-67), nad Bystrzycą [15]. Grudno (BE-62), w lesie nad 

ciekiem [16].

Angelica archangelica subsp. litoralis  (Fr.) Thell.  - Opole (CE-95), 

nad Odrą. Przywory (CF-05), nad Strugą. Łany (CF-29), nad Kłodnicą. Kędzierzyn-

Blachownia, Kędzierzyn-Lenartowice (CF-37), Sławięcice, Piaski, Wydzierów (CF-

38), Dzierżno Dolne, Dzierżno, Taciszów (CF-39), nad Kanałem Gliwickim [15]. 

Ostrów Wielkopolski (CD-85), w zaroślach nad Ołobokiem [17].

Carlina acaulis L. - Grzędy Górne (BE-82), na murawach [13]. Mysłów (BE-61), 

na murawie koło ruin wiatraka. Pilcz (BF-26), na skarpach przy wsi. Kłodzko (BF-

26), na poligonie wojskowym [16]. Jaworek (BF-46), na śródpolnych miedzach [17].

Centaurium erythraea  Rafn - Ręczyn (AE-54), na suchych łąkach. Cichobórz 

(CE-54), na przydrożu [15]. Słup (BE-42), na polnej ścieżce. Górażdże (CF-16), 

na nieużytku [16]. Nowe Żabno (BD-70), przy skarpie wiaduktu nad drogą 

ekspresową S-3. Marcinowiczki (BE-65), na nieużytku na południowym zboczu 

Pyszczyńskiej Góry. Górażdże (CF-16), na leśnym nieużytku koło kopalni [17].

Daphne mezereum  L. - Bolesławiec-Lelów (AE-29), w parku [11]. Bogaczów, 

Sichów (BE-42), w łęgach. Janowice Stare (BE-61), w wilgotnym lesie [14]. Kochlice 

(BE-23), w grądzie [15]. Wojcieszów (BE-61), na Połomie. Grudno (BE-62), 

w Wapnikach. Sady Dolne (BE-63), w grądzie nad ciekiem. Kamionna (BE-67), nad 

Bystrzycą [16]. Nowy Waliszów (BF-37), w buczynie storczykowej za wsią. Zbiersk-

Tartak (CD-57), w dąbrowie. Szumirad (CE-77), przy drodze gruntowej na północ 

od rezerwatu Smolnik [17].

Digitalis grandiflora  Mill. - Piotrowice (BD-90), na skraju lasu [13]. Dębki 

(BE-54), Bronów (BE-63), przy leśnych drogach [16]. Górażdże (CF-15,-16), przy 

drogach leśnych i na obrzeżach drzewostanów [17].
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Allium ursinum Carlina acaulis

Centaurium erythraea Digitalis grandiflora



  

Epipactis helleborine  (L.) Crantz - Radosna (BE-93), na murawie [13]. 

Wojcieszów (BE-61), na Młyńcu i Połomie. Grudno (BE-62), w Wapnikach. Nowy 

Waliszów (BF-37), w buczynie storczykowej za wsią [16]. Raszków (AE-79), 

przy drodze w kierunku Sosnówki Górnej. Romanowo (BF-36), na wzniesieniu koło 

Słupca. Zbiersk-Tartak (CD-57), przy leśnej drodze na obrzeżach buczyny. 

Górażdże (CF-15,-16], na obrzeżach drzewostanów mieszanych i sosnowych [17].

Gentiana asclepiadea L. - Karpacz (AE-79), w rowie przy drodze w kierunku 

Raszkowa [17].

Helichrysum arenarium  (L.) Moench  - Chróścina (BD-75), na nieużytku [14]. 

Zielona Góra-Chynów (AD-49), Zielona Góra-Raculka, Zielona Góra-Racula, 

Ługowo, Niedoradz (AD-59), Zakęcie, Lubieszów, Rudno (BD-60), Nowe Żabno 

(BD-70), obrzeża lasów sosnowych i nieużytki wzdłuż drogi ekspresowej [15]. 

Olszyniec (AD-77), na obrzeżach łąk. Bobrzany (AD-98), na nieużytku przy 

składowisku odpadów. Nowa Sól-Koserz (BD-60), na skraju lasu sosnowego. Nowe 

Żabno, (BD-70), na nieużytku. Nowy Dwór (BD-80,-81), na piaszczystych 

murawach. Żuków (BD-93), na suchych łąkach i murawach. Żmigród (BE-08), 

na nieużytku przy lesie. Konin-Gosławice (CD-18), na nieużytku przy elektrowni. 

Sątok (CE-52), na poboczu drogi [16]. Nowa Jabłona (BD-80), przy drodze 

na południe od wsi. Stare Miasto (CD-27,-37), na nasypach i murawach przy drodze 

nr 25 i przy cmentarzu. Główiew (CD-37), wokół wyrobiska i przy lesie sosnowym. 

Sporne (CD-37), na nieużytkach i murawach. Milew (CD-47), przy posesji. Siąszyce 

Jedenaste (CD-47), na piaszczystej, śródpolnej murawie. Zosinki (CD-47), 

na nieużytkach i przy piaszczystej drodze. Gliny (CD-47), na nieużytku. Szczypiorno 

(CD-76), na skarpach wiaduktu nad drogą nr 25. Skalmierzyce (CD-85,-86), 

na skarpach wiaduktów nad drogą nr 25 [17].

Leucobryum glaucum Hedw. - Stanisławów (BE-42), w lesie [14]. Chynów (AD-

49), Konradowo (BD-60), w lasach sosnowych przy drodze ekspresowej [15]. 

Gajniki (AE-79), w wilgotnym lesie świerkowym. Raszków (AE-79), 

przy torfowisku. Zbiersk-Tartak (CD-57), na obrzeżach boru bagiennego i w lesie 

bukowym. Szumirad (CE-77), w borze bagiennym [17].

Listera ovata  (L.) R. Br. - Młynik (BD-90), Koźlice (BD-91), na podmokłych 

łąkach. Grzędy Górne (BE83), w zadrzewieniach [13]. Muchów (BE-51), na łące
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Polytrichum commune Primula elatior

Primula veris Sphagnum fallax



  

[14]. Wojcieszów (BE-61), na Młyńcu i Połomie. Górażdże (CF-16), w buczynie [16]. 

Wojcieszów (BE-61), licznie w zaroślach koło Młyńca [17].

Lonicera periclymenum  L. - Wilkocin (BE-00), na skraju lasu [13]. 

Karczowiska (BE-23) w lesie sosnowym na południe od wsi. Motyczyn (BE-34), 

na obrzeżach dąbrów i lasów sosnowych koło leśniczówki [15]. Pieszczanka (BE-

54), w dąbrowach i lasach sosnowych. Celów (BE-63), w kwaśnej dąbrowie [16].

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - Miłków (BE-70), na kopule torfu na łące 

przy południowych obrzeżach wsi. Szumirad (CE-77), w borze bagiennym [17].

Polytrichum commune  Hedw. - Raszków (AE-79), na zatorfionej łące 

i torfowisku na zboczu Skiby. Miłków (BE-70), na kopule torfu na łące przy 

południowych obrzeżach wsi. Zbiersk-Tartak (CD-57), w borze bagiennym. 

Szumirad (CE-77), w borze bagiennym [17].

Primula elatior  (L.) Hill - Grzędy Górne (BE-83), w łęgu. Boguszyn (BF-16), 

w łęgu i na łąkach [13]. Bogaczów (BE42), w łęgu. Muchówek (BE-52), w grądach 

[14]. Domanice (BE-66), w łęgu na północ od wsi [15]. Wojcieszów (BE-61), 

na Połomie. Grudno (BE62), w Wapnikach. Pilcz (BF26), na skarpach. Kłodzko-

Zarzecze (BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką i Nysą Kłodzką. Kłodzko (BF-26), 

na poligonie wojskowym przy oczku wodnym [16]. Mikułowa (AE-45), na skraju 

łęgu jesionowo-olszowego. Miłaków, Nowe Miasteczko (BD-80), w rowach przy 

drodze nr 3. Bronów (BD-86), w przydrożnym rowie. Grodowiec, Żuków (BD-93), 

na przydrożach. Biskupice Podgórne (BE-58), przy zjeździe z autostrady. Niemcza 

(BE-87), nad strumieniami przy drodze nr 8. Domaszków (BF-46), w przydrożnych 

rowach na obrzeżach wsi. Jaworek (BF-46), na wilgotnych łąkach i przy ciekach. 

Wilkanów (BF-46), w rowie przy drodze nr 33 [17]. 

Primula veris L. - Wojcieszów (BE-61), na zboczu Młyńca. Sady Dolne (BE-68), 

Jeżów (BE-62), w przydrożnych rowach [17].

Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. - Raszków (AE-79), na torfowisku 

na zboczu Skiby. Karpacz Górny (AE-89), w rowie przy drodze do Raszkowa [17].

Sphagnum magellanicum Brid. - Raszków (AE-79), na torfowisku na zboczu 

Skiby. Szumirad (CE-77), w borze bagiennym [17].
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Epipactis helleborine Gentiana asclepiadea

Helichrysum arenarium Listera ovata



  

Rośliny rzadkie

Asplenium ruta-muraria L. - Jelenia Góra (AE-69), na murach tunelu pod 

torami kolejowymi przy ul. Zgorzeleckiej. Wrocław (BE-49), na murze wiaduktu 

przy ul. Stawowej [17].

Asplenium trichomanes L. - Olszyna (AE-47), na murach przejścia pod torami 

kolejowymi. Pyszczyn (Be-65), w nieczynnym kamieniołomie na Pyszczyńskiej 

Górze. Górażdże (CF-16), w dawnym kamieniołomie wapienia w lesie koło kopalni 

[17].

Batrachium aquatile  Dumort. - Unisław Śląski (BE-93), w zbiorniku 

retencyjnym [13]. Zakęcie (BD-60), w Czarnej Stróżce koło drogi ekspresowej S-3. 

Kamieniec (CE-87), w korycie Bystrzyny [17].

Bromus benekenii  (Lange) Trimen - Kolonia Chełmiec (BE-52), w lesie 

sosnowym [16].

Calla palustris  L.  - Borówki (BE-10), przy rezerwacie [13]. Szumirad (CE-77), 

przy dopływie Bystrzyny [17].

Cucubalus baccifer (L.) Roth - Zimnik (BE-53), przy leśnej drodze. Bartoszówek 

(BE-54), Kłaczyna (BE-63), w zaroślach przy polnej drodze.  Konin-Gosławice (CD-

18), w zaroślach przy elektrowni. Piotrowice (CF-12), w zaroślach nad ciekiem [16].

Cymbalaria muralis P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. - Wrocław (BE-59), 

na przybudówce bloku przy ul. Orzechowej [17].

Geranium phaeum  L.  - Muszkowice (BE-98), nad ciekiem koło rezerwatu [09]. 

Kłodzko-Zarzecze (BF-26), w zaroślach nad Bystrzycą Dusznicką [17].

Hepatica nobilis  Mill. - Przemków (BD-90), w rezerwacie [13]. Kochlice (BE-

23), w grądach. Żelazno (BF-36), na Wapniarce [16]. Górażdże (CF-16), 

w buczynach i bukowych młodnikach [17].

Hottonia palustris L. - Ligota Mała (CE-41), w śródpolnym oczku wodnym [08]. 

Proszkowice (BE-66), w śródpolnym rowie [14]. Nowa Sól-Koserz (BD-60), w cieku 

przy łęgu [16].
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Asplenium trichomanes Batrachium aquatile

Geranium phaeum Hottonia palustris



  

Hyoscyamus niger L. - Siechnice (CE-50), na nieużytku [08].

Ornithogalum umbellatum L. - Nowe Żabno (BD-70), na skraju łęgu [16].

Orthilia secunda (L.) House - Wojcieszów (BE-61), na Połomie [16].

Pisum sativum subsp. arvense L. - Dzikowice (AD-99), na polu [16].

Polypodium vulgare  L.  - Brodziszów (BE-97), w wyrobisku koło wsi [11]. 

Twardocice (BE-61), na skałach w lesie [15]. Racula (AD-59), na skarpie przy 

drodze ekspresowej. Pyszczyn (BE-65), na Pyszczyńskiej Górze [16,17]. Rybnica 

(AE-69), na skałach przy linii kolejowej przy ruinach zamku. Sosnówka Górna (AE-

79), na skałkach w masywie Grabowca. Tomice (BE-97), w dawnym kamieniołomie 

na zachód od wsi [17].

Sedum spurium M. Bieb. - Bychowo (BE-08), na piaszczystej murawie [16].

Utricularia vulgaris  L. - Wrocław-Pilczyce (BE-48), w stawie w parku [07]. 

Pogorzele (BE-00), w stawie pożarowym i oczkach wodnych. Borówki (BE-10), 

w torfiankach koło rezerwatu [13]. Wilkocin (BE-00), na torfowisku [15].

Vicia grandiflora Scop. - Jasiona (CF-26), na nieużytku [15].

Vinca minor L. - Borzygniew (BE-66), w parku [10]. Pększyn (BE-18), przy leśnej 

drodze [14].  Siecieborzyce (AD-89), w lesie. Domanice (BE-66), w lesie na północ 

od wsi. Pławniowice (CF-39), w lesie za cmentarzem [15]. Wińsko (BE-06), w lesie 

przy stawie. Słup-Osiedle (BE-42), w grądzie na Żareckiej Górze, przy zbiorniku. 

Bronów, Jugowa (BE-63), Strzegom-Osiedle Północ (BE64), na obrzeżach grądów. 

Żelazów (BE-64), przy cmentarzu w lesie [16]. Jerzmanki (AE-45), w lesie przy 

rozdrożu. Gajówka (AE-58), na skraju grądu. Jelenia Góra-Goduszyn (AE-69), 

na skraju grądu przy drodze. Sosnówka Górna (AE-79), w zadrzewieniach przy ul. 

Bukowej. Miłków (BE-70), w grądzie. Górażdże (CF-16), na obrzeżach lasów 

sosnowych przy kopalni [17]. 

Viola mirabilis L. - Zbytowa (CE-41), w grądzie na północ od wsi [14].
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Hyoscyamus niger Polypodium vulgare

Utricularia vulgaris Vicia grandiflora



  

Rośliny inwazyjne

Ambrosia artemisiifolia  L. - Górażdże (CF-16), na przydrożach leśnych dróg 

przy kopalni [17].

Aster novi-belgii L. - Kłodzko (BF-26), nad Jaszkówką i Nysą Kłodzką [16]. 

Kłodzko-Książek (BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką. Bukowice (BE-27), przy drodze 

przez las. Gniechowice (BE-67), w zaroślach nad Czarną Wodą [17].

Bromus carinatus  Hook. & Arn.  - Przemków (BD-90), na przydrożu w mieście 

[13].

Echinocystis lobata  (Michx.) Torr. &. Gray - Przyłęk (BF-17), w zaroślach nad 

Nysą Kłodzką [10]. Bartodzieje (BD-84), Korzeńsko, Laskowa, Wydawy (BD-98), 

nad Baryczą [14]. Wrocław-Jarnołtów (BE-47), nad Bystrzycą. Kłodzko-Zarzecze 

(BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką. Baranów (CE-36), na wierzbach nad Jamicą. 

Bierutów (CE-42), Pielgrzymowice (CE-43), nad Widawą [16]. Przygodzice (CD-

94), przy drodze na południe od wsi, na wierzbach. Kotowskie (CE-04), przy drodze 

we wsi, na wierzbach. Jełowa (CE-86), na drzewach we wsi [17].

Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. - Szumirad (CE-77), w borze 

bagiennym [17].

Heracleum mantegazzianum  Sommier & Levier - Koźlice (AE-44), nad Nysą 

Łużycką. Krosnowice Dolne, Krosnowice (BF-26), nad Nysą Kłodzką [08]. Zimne 

Wody (BF-24), nad oczkiem wodnym. Kłodzko (BF-26), w zaroślach wierzbowych 

nad Nysą Kłodzką [09]; Jędrzychowice (AE-35), przy zadrzewieniu. Włodzice 

Wielkie (AE-38), we wsi. Suszki (AE-39), na posesji i we wsi. Żerkowice (AE-39), 

przy polu. Bożkowice (AE-57), nad jeziorem i we wsi. Sieniawka (AE-63), nad Nysą 

Łużycką. Porajów (AE-63), w zadrzewieniu. Modła (BE-10), przy posesji. Legnica-

Kartuzy (BE-33), na nieużytku. Siedlec (BE-39), w parku. Wrocław-Przedmieście 

Świdnickie (BE-49), nad fosą miejską. Wrocław-Dąbie (BE-49), na posesji. Kowary 

(BE-70), Kowary Średnie (BE-80), nad Jedlicą. Karpacz (BE-80), przy domach 

i w zaroślach. Podgórze (BE-80), na posesji. Chełmsko Śląskie (BE-92), na górskiej 

łące. Podtynie, Kłodzko-Ustronie (BF-16), Przyłęk (BF-17), Kłodzko, Kłodzko-

Pawłowa (BF-26), nad Nysą Kłodzką. Mąkolno (BF-27), nad Mąkolnicą. Bystrzyca
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Kłodzka, Zabłocie (BF-36), nad Nysą Kłodzką. Rudawa (BF-45), nad Dziką Orlicą. 

Długopole Dolne (BF-56), nad Nysą Kłodzką. Różanka (BF-56), nad ciekiem 

i na nieużytkach. Pisary (BF-56), nad Nysą Kłodzką i na górskich łąkach [10] 

Bielawa Dolna (AE-25), nad Nysą Łużycką. Bożkowice (AE-57), nad jeziorem. 

Tarpno (BD-75), we wsi [11]. Koźlice (AE-44), nad Nysą Łużycką [12]. Sokołowsko 

(BE-93), nad ciekiem [13]. Wiechlice (AD-99), nad Szprotawą niedaleko pałacu. 

Kłodzko-Zarzecze (BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką [16,17]. Henryków (AD-99), 

na łąkach nad Szprotawą [17].

Heracleum sosnowskyi  Manden. - Polanica Zdrój (BF-25), nad Bystrzycą 

Dusznicką. Jarnołtówek [CF-31], na skraju zadrzewienia koło wsi [08]. Dziewin 

(BF-25), we wsi [09]. Patoka (BE-10), na polach. Dziewin (BE-15), we wsi 

i w zadrzewieniach nad Odrą. Mojęcice (BE-26), wokół dawnego PGR. Wrocław-

Różanka (BE-49), między blokami. Wrocław-Plac Grunwaldzki (BE-49), w ogrodzie 

przy kamienicy. Wrocław-Bartoszewice (BE-49), nad Odrą. Wrocław-Klecina (BE-

58), nad Ślęzą. Wrocław-Księże, Święta Katarzyna (BE-59), na nieużytkach. 

Bronówek (BE-63), we wsi. Żórawnina (BE-69), przy polu. Sobieszów (AE-79), 

przy szkole i lesie. Miłków (BE-74), na polach. Pustków Wilczkowski (BE-78), 

przy drodze nr 8. Karpacz (BE-80), przy domach i nad Łomnicą. Wałbrzych-

Rusinowa (BE-84), przy drodze i na pastwiskach. Podlesie (BE-84), na pastwiskach 

i w zaroślach. Łagiewniki (BE-87), w zaroślach na obrzeżu wsi. Krajanów (BF-04), 

przy drodze. Sokolica (BF-05), przy drodze i w zaroślach. Łężyce (BF-24), 

na pastwiskach i wokół zabudowań dawnego PGR. Złotno (BF-24), na nieużytkach 

i nad Kamiennym Potokiem. Szczytna (BF-24), nad Kamiennym Potokiem [10]. 

Bielany Wrocławskie (BE-58), we wsi. Biestrzyków (BE-59), przy drodze. Siechnice 

(BE-59), na nieużytkach. Sulistrowiczki (BE-77), przy drodze do rezerwatu. Łany 

(CE-40), przy torach, na miedzach, w zadrzewieniach. Siechnice (CE-50), 

we wschodniej części miasta, na nieużytkach, w zadrzewieniach i nad Oławą. 

Kotowice (CE-50), we wsi [11]. Krępa (BD-91), na łące. Kotowice (CE-50), 

na nieużytku [13]. Wrocław-Plac Grunwaldzki (BE-49), nad Starą Odrą [16]. 

Mieszków (BD-81), na skraju lasu i w zaroślach przy drodze nr 3. Bielany 

Wrocławskie (BE-58), przy południowych obrzeżach wsi i przy zjeździe 

na autostradę. Miłków (BE-70), na polach wokół wsi, znacznie więcej niż w roku 

2010. Krosnowice (BF-26), nad Nysą Kłodzką. Siechnice (CE-49), przy drodze nr 

94. Stanowice (CE-60), na nieużytku przy drodze w kierunku Lizawic. Bierzów
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 (CE-81), przy drodze do wsi od strony zjazdu z autostrady [17].

Impatiens glandulifera  Royle  - Lutomia Dolna, Piskorzów (BE-85), 

nad ciekami. Dzierżoniów Dolny (BE-86), Pieszyce (BE-85,-86,-95), Kamionki 

Dolne (BE-95), nad Kamionką [06]. Pielgrzymka (BE-40), nad Skorą. Pokrzywna 

(CF-31), nad Złotym Potokiem [08]. Przyłęk (BF-17), w zaroślach nad Nysą Kłodzką 

[10]. Osiek Łużycki (AE-44), nad Nysą Łużycką [12]. Radogoszcz (AE-37), na łące. 

Przylasek (AE-46), w łęgu. Przemków (BD-90), w mieście [13]. Wrocław-Dąbie 

(BE-49), w przydomowym ogrodzie [14]. Mściwojów (BE-53), nad Osiną. Piechów 

(BE-63), w zadrzewieniu we wsi. Stare Rochowice (BE-62), we wsi, uprawiany jako 

ozdobny. Roztoka (BE-63), nad Nysą Szaloną. Kłodzko-Książek, Kłodzko-Zarzecze 

(BF-26), nad Bystrzycą Dusznicką. Pilcz (BF-26), nad Nysą Kłodzką [16]. Borów 

Wielki (AD-89), uprawiany przy posesji za pałacem. Trzebów (AD-97), nad Kwisą 

koło mostu i w zaroślach wzdłuż drogi. Szklenice (AE-25), przy moście kolejowym 

nad Nysą Łużycką. Dłużyna Górna (AE-26), w zaroślach nad Bielawką. Strzelno 

(AE-36), w zaroślach nad Bielawką i na przydrożach. Sosnówka Górna (AE-79), 

w zaroślach na obrzeżach wsi. Jelenia Góra (AE-69), w zaroślach nad Bobrem, 

Kamienicą i Młynówką. Karpacz Górny (AE-89), w zaroślach przy ul. Karkonoskiej. 

Kaźmierzów (BD-92), nad strumieniem we wsi. Jelenia Góra (BE-60), w zaroślach 

nad Bobrem. Jelenia Góra-Maciejowa i -Garbary (BE-60), w zaroślach nad 

Radomierką. Kaczorów (BE-61), nad strumieniem we wsi. Bolków (BE-62), 

w zaroślach nad Nysą Szaloną. Miłków (BE-70), w zaroślach i nad strumieniem we 

wsi i przy zadrzewieniu na północ od zabudowań. Lubiechów (BE-74), przy torach 

kolejowych. Ose (CE-13), przy drodze we wsi, w zaroślach [17].

Mahonia aquifolium  (Pursh) Nutt. - Racula (AD-59), w lasach sosnowych 

na skarpach przy drodze S-3 [16,17]. Żuków (BD-93), w zadrzewieniu koło drogi 

[16].

Parthenocissus inserta  (A. Kern.) Fritsch  - Słup-Osiedle (BE-42), w lesie nad 

zbiornikiem. Strzegom-Osiedle Północ (BE-64), w grądzie. Mietków (BE-66), 

w zadrzewieniach przy torach kolejowych [16]. Wrocław-Gaj (BE-59), przy torach 

kolejowych między ul. Borowską i Ślężną. Jelenia Góra (BE-60), na nieużytku 

i w zaroślach przy ul. Grunwaldzkiej. Tworzyjanów (BE-66), na skraju lasu 

od strony Wojnarowic [17].
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Reynoutria japonica Houtt. - Piława (BE-66), Stradów (BE-67), nad Bystrzycą 

[04]. Bratoszów, Piskorzów (BE-85), Rościszów (BE-95), nad ciekami. Dzierżoniów 

Dolny, Pieszyce (BE-86), Kamionki Dolne, Kamionki Górne (BE-95), nad 

Kamionką [06]. Sieniawka (AE-63), nad Nysą Łużycką [08]. Mietków (BE-66), na 

skraju lasu. Tworzyjanów (BE-66), przy szosie w kierunku Wojnarowic. Kowary 

(BE-70), przy parkingu [10]. Oława (BE-61), na nieużytkach i przydrożach przy 

wiadukcie kolejowym [11]. Koźlice, Osiek Łużycki, Radomierzyce (AE-44), nad 

Nysą Łużycką. Bratków, Krzewina (AE-54), nad Nysą Łużycką [12]. Piotrowice, 

Szklarki, Przemków, Łężce (BD-90), na przydrożach. Unisław Śląski (BE-83), na 

obrzeżach łęgu. Ługowina (BE-93), na przydrożu. Sokołowsko (BE-93), nad 

Sokołowcem. Bardo (BF-16), Przyłęk (BF-17), nad Nysą Kłodzką [13]. Bukowice, 

Rościsławice (BE-27), Zabór Wielki (BE-37), we wsiach. Stanisławów (BE-42), nad 

ciekiem. Wrocław-Ratyń (BE-47,-48), przy drodze. Wrocław-Żerniki (BE-48), przy 

drodze. Wrocław-Różanka (BE-49), przy ogródkach działkowych. Wrocław-

Mirowiec (BE-49), przy drodze. Wrocław-Ostrów Tumski (BE-49), przy murze 

Zgromadzenia Sióstr Zakonnych. Wrocław-Swojczyce (BE-49), przy moście. 

Wrocław-Strachocin (BE-49,CE-40), przy drodze. Wrocław-Dąbie, Wrocław-

Bartoszewice (BE-49), nad Odrą. Wrocław-Nowy Dom, Wrocław-Bierdzany (BE-

49), przy drodze. Wrocław-Wilczy Kąt (BE-49), przy ogródkach działkowych i nad 

Oławą. Wrocław-Przedmieście Oławskie (BE-49), nad Oławą. Wrocław-Rakowiec 

(BE-49), na przydrożach. Wrocław-Huby (BE-49), na przydrożach i nieużytkach. 

Wawrzeńczyce (BE-56), przy polu. Bielany Wrocławskie (BE-58), przy zjazdach 

na autostradę. Wrocław-Brochów (BE-59), na przydrożu. Wrocław-Gaj (BE-59), 

na przydrożach i Wzgórzu Gajowym. Wrocław-Tarnogaj (BE-59), przy ogródkach 

działkowych i na Górce Gazowej. Wrocław-Księże Małe (BE-59), przy bloku. 

Wrocław-Księże Wielkie (BE-59), przy drodze. Solniki (BE-59), na przydrożach 

i nieużytkach. Imbramowice (BE-65), przy stawie. Milin (BE-66), nad Bystrzycą. 

Marciszów Górny (BE-72), nad Bobrem. Wrocław-Strachocin (CE-40), przy drodze 

[14]. Smokowice (BE-32), we wsi i nad Kaczawą. Wrocław-Leśnica (BE-48), 

nad Bystrzycą. Wrocław-Żerniki (BE-48), nad Ługowina. Wrocław-Pilczyce (BE-

48), w parku. Wrocław-Nowy Dwór (BE-48), Wrocław-Szczepin (BE-49), przy 

ogródkach działkowych, Wrocław-Ołbin, Wrocław-Zacisze (BE-49), nad Starą 

Odrą. Wrocław-Powstańców Śląskich (BE-49), na nieużytku przy d.h. Arena. 

Wrocław-Tarnogaj (BE-49), na terenach kolejowych. Wrocław-Przedmieście
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Oławskie (BE-49), na przydrożu i nad Oławą. Wrocław-Wilczy Kąt (BE-49,-59), 

w Parku Wschodnim. Wrocław-Biskupin (BE-49), na przydrożu i nad Odrą. 

Wrocław-Partynice (BE-58,-59), przy posesjach. Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki 

(BE-59), przy torach kolejowych. Wrocław-Ołtaszyn (BE-59), przy posesjach, 

Wrocław-Gaj (BE-59), na przydrożach i na Wzgórzu Gajowym. Wrocław-Brochów 

(BE-59), przy ogródkach działkowych. Wrocław-Księże Małe (BE-59), nad Zieloną. 

Wrocław-Księże Wielkie (BE-59), na przydrożach i nieużytkach. Strzelin (BE-89), 

nad Oławą. Nieszków (BF-09), we wsi. Ligota Mała, Brzezinki (CE-41), 

na poboczach drogi. Nysa (CF-11), w mieście. Sławięcice (CF-38), nad Kanałem 

Gliwickim [15]. Zielona Góra-Osiedle Wazów (AD-59), nad ciekiem. Stary Kisielin, 

Racula (AD-59), we wsiach. Olbrachtów (AD-85), przy wsi. Olszyniec (AD-86), nad 

ciekiem we wsi. Żagań (AD-87), w mieście. Chrobrów (AD-87), przy drodze we wsi. 

Gościeszowice, Witków (AD-89), we wsiach.  Wilczyce (AD-98), we wsi. Szprotawa 

(AD-98), nad ciekiem na obrzeżach miasta. Trzebień (AE-19), przy drodze we wsi. 

Nowe Żabno (BD-70), Grodowiec (BD-93), Morzyna (BE-06), we wsiach. Bychowo 

(BE-08), przy posesji. Siedlce (BE-14), na skraju wsi. Raszówka (BE-23), przy 

zadrzewieniu we wsi. Prochowice (BE-24), we wsi. Bukowice, Rościsławice (BE-27), 

przy drodze na posesjach. Nowy Dwór (BE-29), na poboczu drogi. Smokowice (BE-

32), przy Hucie Legnica, na przydrożu i w zadrzewieniu przy parkingu. Legnica-

Białe Sady (BE-33), przy drodze. Rusko, Wilczków (BE-35), we wsiach. Szewce 

(BE-38), we wsi i przy torach. Kryniczno (BE-39), przy posesji. Psary, Wisznia 

Mała, Wrocław-Widawa (BE-39), na poboczu drogi. Słup (BE-42), przy zbiorniku. 

Przybyłowiece (BE-43), we wsi. Wrocław-Jarnołtów (BE-47), nad Bystrzycą 

i na posesji. Wrocław-Leśnica (BE-47,-48), przy posesji i lesie. Wrocław-

Strachowice (BE-48), na nieużytku przy rondzie. Wrocław-Żerniki (BE-48), przy 

terenach przemysłowych. Wrocław-Kuźniki (BE-48), przy stacji PKP. Wrocław-

Muchobór Mały (BE-48), na nieużytkach. Wrocław-Pilczyce (BE-48), przy zjeździe 

na obwodnicę. Wrocław-Maślice (BE-48), przy drodze nad Odrę. Wrocław-

Szczepin (BE-49), na przydrożach. Wrocław-Powstańców Śląskich (BE-49), 

na przydrożu. Wrocław-Polanowice (BE-49), na przydrożu. Wrocław-Huby (BE-

49), na klombie. Chełmiec (BE-52), we wsi. Dzierżków (BE-53), nad Nysą Szaloną. 

Jaroszów (BE-54), przy posesji. Zabrodzie (BE-58), przy wjeździe na obwodnicę 

Wrocławia. Małuszów (BE-58), przy drodze. Bielany Wrocławskie (BE-58), przy 

zjeździe z autostrady. Wrocław-Klecina (BE-58), na nieużytku na skraju miasta.
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Wrocław-Partynice (BE-58), na nieużytkach i przy posesjach. Wrocław-

Grabiszynek (BE-58), przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Wrocław-Gaj (BE-59), 

na klombach. Wrocław-Tarnogaj (BE-59), w parku. Wrocław-Wojszyce (BE-59), 

przy posesjach. Wojcieszów (BE-61), w mieście i przy drodze na Połom. Kłaczyna, 

Roztoka (BE-63), nad Nysą Szaloną. Pietrzyków (BE-63), na skraju wsi. Strzegom-

Kamionka (BE-64), przy wjeździe do miasta. Pyszczyn (BE-65), na posesji. 

Imbramowice (BE-65), na nieużytku. Milin (BE-66), nad Bystrzycą. Chwaliszów 

(BE-73), Jordanów Śląski (BE-78), nad ciekiem. Niemcza-Mieczniki (BE-78), 

na poboczu drogi. Wilków Wielki (BE-87), na obrzeżach wsi. Strzelin (BE-89), 

nad Oławą. Przerzeczyn-Zdrój, Szklary-Huta (BE-97), przy posesjach. Ząbkowice 

Śląskie (BF-07), przy obwodnicy. Bardo (BF-16), przy drodze i nad Nysą Kłodzką. 

Przyłęk (BF-17), przy zjeździe do wsi. Kłodzko (BF-26), w mieście. Pilcz (BF-26), 

na obrzeżach wsi. Krosnowice (BF-26), we wsi. Jaźwiny (CE-10), na obrzeżach wsi. 

Oska Piła (CE-13), nad ciekiem. Międzybórz (CE-13), przy wjeździe do miasta. 

Wrocław-Wojnów (CE-40), przy drodze. Grędzina (CE-41), we wsi. Solniki Wielkie 

(CE-42), we wsi. Miłoszyce (CE-51), we wsi. Jelcz-Laskowice (CE-51), przy 

wyjeździe na Piekary i przy cmentarzu. Marcinkowice (CE-60), przy drodze za wsią. 

Oława (CE-61), na przydrożach. Gnojna (CE-90,-91), na przydrożach we wsi. 

Jaśkowice (CF-04), przy autostradzie [16].  Stypułów (AD-78,-79), przy posesji 

i przy murze pałacu. Chrobrów (AD-87), przy kościele we wsi. Żagań (AD-87), nad 

Czerną Wielką, przy Rondzie Kombatantów i na kępie Ludwika przy ul. Żelaznej. 

Rudawica (AD-97), w zaroślach koło cmentarza i przy cieku na skraju wsi. Łozy 

(AD-97), przy drodze w kierunku Rudawicy. Cieciszów (AD-99), w zadrzewieniu 

przy drodze do tartaku. Dłużyna Dolna (AE-26), w zadrzewieniu nad Bielawką. 

Dłużyna Górna (AE-26), w zaroślach przy drodze. Bolesławiec (AE-28), przy 

zatoczce przy wiadukcie kolejowym. Zgorzelec (AE-34), przy torach przy ul. 

Spacerowej. Nawojów Łużycki (AE-37), nad Kwisą. Nowogrodziec (AE-37), przy 

moście nad Kwisą. Żołądź (AE-37), we wsi. Zaręba Górna, Zaręba Dolna (AE-46), 

przy torach kolejowych. Lubań (AE-47), w wąwozie i przy stacji kolejowej. Olszyna 

(AE-47), przy torach i przy ul. Wolności. Lwówek Śląski (AE-49), na nieużytku przy 

ul. Betleja. Chmieleń (AE-58), na przydrożu we wsi. Janice (AE-68), przy posesji 

we wsi. Kłopotnica (AE-68), w zaroślach przy przejeździe kolejowym. 

Kwieciszowice (AE-68), przy stacji kolejowej i przy drodze w kierunku Nowej 

Kamienicy. Jelenia Góra-Goduszyn (AE-69), na nieużytku przy ul. Goduszyńskiej.
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Jelenia Góra (AE-69), nad Kamienną i Młynówką, na ogródkach działkowych przy 

ul. Jagiełły, na nieużytku przy ul. Zgorzeleckiej, przy torach kolejowych i na posesji 

przy ul. Gdańskiej. Jelenia Góra (AE-69,BE-60), nad Bobrem przy wiaduktach 

kolejowych. Raszków (AE-79), na klombie przy d.w. Lubuszanin. Konradowo, 

Zakęcie (BD-60), na posesjach. Nowe Miasteczko (BD-70) na ul. Długiej, przy 

budynku. Niegosławice (BD-90), na posesji przy drodze nr 328. Przemków (BD-

90), przy ul. Ogrodowej i skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Fabrycznej. Rudziny (BD-

90), na skraju lasu od strony Przemkowa. Komorniki (BD-93), nad ciekiem i przy 

pałacu. Trzebcz (BD-93), przy drodze w kierunku Komornik. Rokitki (BE-21), 

na skraju wsi od strony Czernikowic. Karczowiska (BE-23), na posesji przy drodze. 

Prochowice (BE-24), przy posesji przy drodze. Golędzinów (BE-28), 

przy skrzyżowaniu ul. Obornickiej z ul. Łąkową. Morzęcin Wielki (BE-28), we wsi. 

Oborniki Śląskie (BE-28), na posesji przy rondzie. Legnica (BE-32), przy 

ogródkach działkowych na ul. Domejki. Lipce (BE-32), nad Pawłówką. Piotrówek 

(BE-34), przy budynku na skrzyżowaniu we wsi. Warzyna (BE-37), przy wale nad 

Odrą. Wilkszyn-Miłoszyn (BE-38), w zaroślach przy drodze. Choiniec (BE-40), 

przy drodze na skraju lasu. Kopacz (BE-41), przy drodze na skraju wsi i w zaroślach 

nad Kaczawą. Podgórnik (BE-41), nad Drążnicą. Złotoryja (BE-41), na przydrożu 

i przy posesji przy ul. Legnickiej. Jerzmanice-Zdrój (BE-41), przy posesji na skraju 

wsi. Granowice (BE-44), we wsi, koło mostu nad Chotalą. Wrocław-Jarnołtów (BE-

47), przy posesji na ul. Samotworskiej. Wrocław-Grabiszyn (BE-48), przy torach 

i stacji kolejowej. Wrocław-Krzyki (BE-48), przy ul. Racławickiej i Skarbowców. 

Wrocław-Maślice (BE-48), przy lampie na ul. Potokowej i przy ul. Maślickiej. 

Wrocław-Muchobór Wielki (BE-48), przy ul. Krzemienieckiej. Wrocław-Pilczyce 

(BE-48), na skraju parku przy ul. Mącznej, nad Ślęzą, przy ul. Nadrzecznej 

i ogródkach działkowych. Wrocław-Pracze Odrzańskie (BE-48), koło przejazdu 

kolejowego przy ul. Uciechowskiej. Wrocław-Gajowice (BE-49), na skarpie przy ul. 

Zaporoskiej, przy torach. Wrocław-Huby (BE-49), na trawniku przy 

supermarkecie. Wrocław-Powstańców Śląskich (BE-49), na terenach kolejowych 

i przy budynku na ul. Powstańców Śląskich. Jaroszów (BE-54), przy drodze 

na skraju wsi. Kąty Wrocławskie (BE-57), przy posesji przy ul. Popiełuszki. 

Strzeganowice (BE-57), przy autostradzie. Pełcznica (BE-57), przy drodze na skraju 

wsi. Bielany Wrocławskie (BE-58), przy ul. Wrocławskiej, zjeździe z autostrady 

i przy obwodnicy autostradowej. Gądów (BE-58), przy boisku i przy drodze do wsi
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od strony Cesarzowic. Pietrzykowice (BE-58), przy posesji. Smolec (BE-58), 

przy zadrzewieniu koło stacji kolejowej. Iwiny (BE-59), przy sadzie koło ronda. 

Radwanice (BE-59), na posesji przy ul. Dębowej. Święta Katarzyna (BE-59), przy 

torach kolejowych koło wiaduktu. Wrocław-Brochów (BE-59), na terenie szpitala 

koło parkingu i na posesji przy ul. Irackiej. Wrocław-Gaj (BE-59), koło garażu przy 

ul. Działkowej, na klombie koło stacji paliw przy ul. Armii Krajowej, na trawnikach 

i klombach przy ul. Strońskiej i Świeradowskiej. Wrocław-Krzyki (BE-59), 

w zadrzewieniu przy ul. Kalinowej. Wrocław-Tarnogaj (BE-59), na trawniku przy 

ul. Borowskiej. Jelenia Góra (BE-60), na nieużytkach przy ul. Grunwaldzkiej, 

ul. Kubsza, między Bobrem i Aleją Jana Pawła II, przy ogródkach działkowych przy 

drodze nr 3, na terenach przy stacji kolejowej. Jelenia Góra-Dąbrowica (BE-60), 

nad Bobrem. Jelenia Góra-Garbary (BE-60), przy ul. Łącznej. Jelenia Góra-

Maciejowa (BE-60), nad Radomierką. Jelenia Góra-Paulinów (BE-60), wzdłuż Alei 

Solidarności przy Wzgórzu Zamkowym i przy zbiorniku. Trzcińsko (BE-60), 

na stacji kolejowej, przy budynku. Janowice Stare (BE-61), przy lesie koło 

przejazdu przez tory. Kaczorów (BE-61), przy wiadukcie kolejowym. Strzegom (BE-

64), przy wiadukcie kolejowym. Imbramowice (BE-65), nad Tarnawką. Maniów 

(BE-66), przy drodze koło kopalni kruszywa. Mietków (BE-66), przy posesji 

na skraju wsi w kierunku Maniowa. Milin (BE-66), przy posesji i wzdłuż drogi 

w kierunku Bystrzycy. Gniechowice (BE-67), na skraju lasu przy ul. Wrocławskiej. 

Marciszów (BE-71), przy zakładzie koło stacji kolejowej. Lubiechów (BE-74), 

na obrzeżach lasu przy torach kolejowych. Świebodzice-Ciernie, Świebodzice-

Osiedle Sudeckie (BE-74), przy torach kolejowych. Miłków (BE-70), nad Łomnicą. 

Janowice Wielkie (BE-71), przy stacji kolejowej i za Bobrem. Radzików (BE-77), 

przy budynku na skraju wsi. Gorce (BE-83), przy stacji kolejowej. Wałbrzych, 

Wałbrzych-Stary Zdrój, Wałbrzych-Podgórze (BE-83), przy torach kolejowych. 

Dzierżoniów (BE-86), nad Piławą przy ul. Brzegowej i przy posesji na ul. 

Nowowiejskiej. Dębowa Góra (BE-87), przy drodze. Łagiewniki (BE-87), na posesji 

przy gminnym ośrodku kultury. Wilków Wielki (BE-87), licznie nad Ślęzą i przy 

budynku we wsi. Przerzeczyn-Zdrój (BE-97), przy posesji przy drodze w kierunku 

Kłodzka i przy drodze z parkingu w kierunku stawów. Ząbkowice Śląskie (BF-07), 

przy skrzyżowaniu ul. Dalekiej z drogą krajową nr 8. Bardo (BF-16), przy drodze nr 

8 koło parkingu i przy stacji kolejowej. Kłodzko (BF-16,-26), w zaroślach przy 

estakadzie nad Nysą Kłodzką, przy ul. Wyspiańskiego i na nowym osiedlu przy ul.
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Akacjowej. Kłodzko-Zarzecze (BF-26), w przydomowym ogrodzie. Krosnowice (BF-

26), nad Nysą Kłodzką i przy posesji za mostem. Pilcz (BF-26), nad Białą Lądecką. 

Jawornica (BF-46), nad Wilczką. Ostrów Wielkopolski (CD-84), na posesji przy ul. 

Piłsudskiego. Czekanów (CD-85), na posesji przy ul. Szkolnej. Fabianów (CD-85), 

przy budynku koło drogi nr 25. Przygodzice (CD-94), na posesji we wsi. Smardzów 

(CE-31), przy drodze we wsi. Mirków (CE-40), przy zjeździe na Wrocław. Jelcz (CE-

51), na posesji przy ul. Oławskiej. Gaj Oławski (CE-60), przy stawach pożarowych 

we wsi. Jaczkowice (CE-60), przy drodze we wsi. Jarosławice (CE-60), przy drodze 

we wsi. Pełczyce (CE-60), przy drodze w kierunku Gaju Oławskiego. Sobocisko (CE-

60), na przydrożach w południowej części wsi. Skorogoszcz (CE-83), przy posesjach 

we wsi. Karczów (CE-94), na skraju wsi w kierunku Opola. Jaśkowice (CF-04), 

na poboczach autostrady [17].

Reynoutria sachalinensis  (F. Schmidt) Nakai - Sadowice (BE-57), 

nad Bystrzycą [04]. Dzierżoniów Dolny (BE-86), Pieszyce (BE-95), nad Kamionką. 

Dzierżoniów (BE-96), nad ciekiem przy dawnym PGR [06]. Teodorów (BD-91), 

na skraju lasu. Ługowina (BE-93), na przydrożu. Kowalowa (BE-93), na łące. 

Lednica (CE-62), na skraju lasu [13]. Lubiatów (BE-36), we wsi. Wrocław-Kuźniki 

(BE-48), w zadrzewieniach przy drodze. Wrocław-Huby (BE-49), przy dworcu PKP. 

Tarnawa (BE-65), we wsi. Imbramowice (BE-66), na posesji przy stacji kolejowej. 

Siedlimowice (BE-65), przy śródpolnym zadrzewieniu. Wrocław-Strachocin (CE-

40), przy kościele. Ratowice (CE-50), na przydrożach [14]. Modła (BE-10), we wsi. 

Legnica-Ludikowo (BE-33), nad Młynówką [15]. Zakęcie (BD-60), przy posesji. 

Mazurowice (BE-35), przy drodze.Kadłub (BE-36), na skraju wsi. Wrocław-Huby 

(BE-49), przy dworcu PKP. Żelazów (BE-63), w lesie przy zbiorniku retencyjnym. 

Łagiewniki (BE-87), przy drodze. Żdanów (BF-06), przy wjeździe do wsi. Kłodzko-

Osiedle Leona Kruczkowskiego (BF-26), przy drodze [16]. Rębiszów (AE-68), 

na posesji. Jelenia Góra-Goduszyn (AE-69), przy posesji. Konradowo (BD-60), przy 

posesji. Żuków (BD-93), nad Moskorzynką. Lipce (BE-32), na posesji przy zjeździe 

w kierunku cmentarza. Chojnów (BE-21), na posesji przy ul. Złotoryjskiej. Legnica-

Ludwikowo (BE-33), nad ciekiem i przy skrzyżowaniu. Jaszkotle (BE-58), wokół 

posesji na polu. Kłodzko-Zarzecze, przy leśnej drodze. Stanowice (CD-60), 

na nieużytku. Byków (CE-30), na posesji. Osiek (CE-70), przy posesji [17].

Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtková - Przemków (BD-90), na obrzeżach

44



  

45

Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis

Reynoutria ×bohemica Rudbeckia laciniata
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miasta [13]. Wrocław-Wilczy Kąt (BE-49), Wrocław-Gaj (BE-59), przy posesji koło 

torów. Pyszczyn (BE-55), Zastruże (BE-65), nad Strzegomką [14]. Słup-Osiedle 

(BE-42), nad zbiornikiem. Stary Jawor (BE-43), nad Nysą Szaloną. Kłaczyna (BE-

63), nad Nysą Szaloną. Cieszyce (BE-68), w przydomowym ogrodzie. Świdnica (BE-

75), nad Bystrzycą. Kłodzko (BF-26), nad Nysą Kłodzką, przy ul. Słowackiego 

i Śląskiej. Krosnowice, Pilcz (BF-26), nad Nysą Kłodzką. Sidzina (CF-02), 

na przydrożach w kierunku Lasocic [16]. Pieńsk (AE-25), przy drodze nr 353, 

w lesie na wschód od miasta. Szklenice (AE-25), przy moście kolejowym nad Nysą 

Łużycką. Sosnówka Górna (AE-79), na nieużytku przy ul. Bukowej. Jerzmanice-

Zdrój (BE-41), nad Kaczawą. Złotoryja (BE-41), koło mostu przy ul. Chojnowskiej, 

nad Kaczawą przy ul. Kolejowej i za Zalewem Złotoryjskim. Kłodzko-Książek (BF-

26), nad Bystrzycą Dusznicką [17].

Rhus typhina L. - Zastruże (BE-36), przy polnej drodze [14]. Szprotawa (AD-98), 

na skraju lasu [16]. Lisowice (BE-24), na skraju lasu przy drodze nr 94. Rogoźnik 

(BE-34), przy drodze na południe od wsi. Sławice (CE-95], wzdłuż rowu 

melioracyjnego przy obwodnicy Opola [17].

Rudbeckia laciniata L. - Pielgrzymka (BE-40), nad Skorą [08]. Wierzchy, Szum 

(CE-66), nad śródpolnymi ciekami [14]. Modła (BF-10), przy cieku na skraju lasu 

[15]. Żaganiec (AD-97), nad Czerną Wielką. Gnojna (CE-90), nad ciekiem [16]. 

Wojanów (BE-60), nad ciekiem przy torach. Miłków (BE-70), nad Łomnicą 

i w zaroślach. Chojnik (CE-13,-14), nad Młyńską Wodą we wsi i na skraju lasu nad 

Polską. Szumirad (CE-77), przy drodze gruntowej we wsi. Kamieniec (CE-87), 

na przydrożach i w łęgu [17].

Rumex confertus Willd. - Karpacz Górny (AE-89), na wilgotnej łące przy drodze 

do Raszkowa [17].

Solidago graminifolia (L.) Elliott- Górażdże (CF-16), na przydrożach leśnych 

dróg przy kopalni [17].

Sorbaria sorbifolia  (L.) A.Braun - Nowe Żabno (BD-70), przy zadrzewieniu 

sosnowym koło drogi S-3. Wrocław (BE-49), na klombie przy ul. Czystej. 

Łagiewniki (BE-87), nad Krzywulą [17].

Spiraea tomentosa L. - Pogorzele (BE-00), wokół zbiornika pożarowego [14].
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Rumex confertus Solidago graminifolia

Sorbaria sorbifolia Spiraea tomentosa
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Notatki
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