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Rośliny zagrożone wymarciem

Aquilegia vulgaris L.  Romanowo (BF36), na bezimiennym wzniesieniu 

koło Słupca.

Arum alpinum Schott & Kotschy  Muszkowice (BE98, BF08), w łęgach

i buczynie w rezerwacie.

Batrachium  fluitans  Wimm.    Żelazno  (BF26),  w  Białej  Lądeckiej. 

Radochów (BF37), w Białej Lądeckiej.

Colchicum  autumnale  L.    Polanica  Zdrój  (BF25),  na  łące  przy  ul. 

Wiejskiej.  Szalejów  Górny  (BF25),  na  łąkach  nad  Bystrzycą  Dusznicką. 

Roztoki (BF46), na łąkach nad Cieszycą i Goworówką.

Consolida regalis S.F. Gray  Kazanów (BE98), na skraju pola. Górażdże 

(CF15), na polu we wsi.

Cypripedium calceolus L.   Mielnik  (BF36), w  lesie na wschód od wsi. 

Romanowo (BF36), na bezimiennym wzniesieniu koło Słupca.

Dentaria bulbifera L.  Miedziana (CF16), w lesie bukowym na południe 

od wsi.

Epipactis  albensis  Nováková  &  Rydlo    Głęboka  (BF19),  w  lesie 

brzozowym. Karszówek (CE80), w łęgu jesionowoolszowym. 

Equisetum  telmateia  Ehrh.    Muszkowice  (BE98),  w  źródlisku  przy 

rezerwacie i w łęgu przy drodze do kaplicy.

Galium rotundifolium L.  Miedziana (CF16), w lesie bukowososnowym

na południe od wsi.

Geranium dissectum L.  Karnków (CE90), na skraju pola.

Lathyrus tuberosus L.  Karszówek (CE80), na skraju pola.

Lilium  martagon  L.    Nowiny  (BE87),  w  łęgu  jesionowoolszowym.
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Nieszkowice  (BE98), w łęgu jesionowym. Piotrowice (BF36), w zaroślach 

na Babilonie.

Melittis  melissophyllum  L.    Kolonia  Bobolice  (BE98),  w  grądzie. 

Nowiny  (BE87),  na  skraju  grądu  i  żyznej  buczyny.  Strachów  (BE88),

w kwaśnych grądach. Borowe (BE97), w buczynie. 

Monotropa  hypopitys  L.    Skrzynka  (BF27),  na  skraju  buczyny  przy 

strumieniu Brodek.

Platanthera  bifolia  (L.)  Rich.    Romanowo  (BF36),  na  bezimiennym 

wzniesieniu koło Słupca.

Pulsatilla  pratensis  (L.)  Mill.    Mrozów  (BE37),  w  dawnej  piaskowni

w użytku ekologicznym.

Stratiotes  aloides  L.    Wrocław  (BE38),  w  starorzeczu  w  użytku 

ekologicznym na Janówku.
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Rośliny objęte ochroną prawną

Allium ursinum L.  Karszówek (CE80), w łęgu dębowojesionowym.

Centaurium  erythraea  Rafn    Niedźwiedź  (BF08),  na  leśnej  drodze

w lesie sosnowym. Żeleźnik (CE90), na nieużytkach.

Daphne mezereum L.  Rakowice  (BE87), w grądzie. Strachów (BE87,

88),  w  dąbrowie  i  kwaśnych  grądach.  Karczowice  (BE98),  w  lesie 

modrzewiowym. Muszkowice (BE98), w grądzie i łęgach. Nieszkowice (BE

98),  w  łęgu  jesionowym.  Sieroszów  (BF08),  w  lesie  brzozowym. 

Niedźwiednik (BF08), w grądach. Głęboka (BF19), w grądzie. Romanowo 

(BF36),  na  bezimiennym  wzniesieniu  koło  Słupca.  Radochów  (BF37),

w łęgu jesionowym.  

Dicranum  scoparium  Hedw.    Siodłowice  (BF07),  na  skałach

w nieczynnym kamieniołomie. Sieroszów (BF07), w lesie brzozowym.

Digitalis  grandiflora  Mill.    Strachów  (BE88),  przy  leśnych  ścieżkach

w kwaśnych grądach.

Epipactis  helleborine  (L.)  Crantz    Muszkowice  (BE98),  w  buczynie

w rezerwacie. Orłowiec (CF24), w żyznej buczynie przy drodze do Złotego 

Stoku.

Helichrysum  arenarium  Moench.    Racula  (AD59),  na  obrzeżach 

piaskowni. Zakęcie (BD60), koło drogi serwisowej przy Czarnej Stróżce.

Leucobryum glaucum Hedw.   Chwalęcin  (BE87), w kwaśnej dąbrowie. 

Radochów (BF37), na skraju świerczyny. Głowaczów (CE90), w kwaśnej 

dąbrowie. Mokrzyce (CF00), w kwaśnej dąbrowie.

Listera ovata L.  Nowy Waliszów (BF37), na stoku Rudego Dołu.

Lonicera periclymenum L.  Karnków (CE90), w śródpolnym grądzie.

Pleurozium schreberi  (Willd. ex Brid.) Mitt.   Nowa Sól  (BD60), w  lesie 

sosnowym niedaleko łęgu przy drodze S3. Siodłowice (BF07), w nieczyn
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Daphne mezereum Lonicera periclymenum

Pleurozium schreberi Primula elatior
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nym kamieniołomie na wzgórzu Gęba.

Polytrichum  commune  Hedw.    Skrzynka  (BF27),  na  skraju  górskiej 

łąki.

Primula  elatior  L.    Gogołowice  (BE24),  przy  drodze.  Mysłów  (BE61),

przy drodze. Nowe Rochowice  (BE62), przy drodze. Muszkowice  (BE98), 

w  łęgu.  Romanowo  (BF36),  na  bezimiennym  wzniesieniu  koło  Słupca. 

Radochów (BF37), na skraju grądu. 

Rhytidiadelphus  squarrosus  Hedw.    Stolec  (BF07),  przy  drodze  do 

rezerwatu. Skrzynka (BF27), na skraju górskiej łąki. 



  

Rośliny rzadkie

Cucubalus baccifer (L.) Roth  Chwalęcin (BE87), w młodniku dębowym. 

Kalina (CE80), w zaroślach przy drodze do Kowalowa.

Cymbalaria muralis P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.  Niedźwiedź  (BF

18),na murze kościoła we wsi.

Hepatica nobilis Mill.  Romanowo (BF36), na bezimiennym wzniesieniu 

koło Słupca.

Polypodium vulgare L.  Jelenia Góra (AE79), na skałkach w lesie przy 

cmentarzu,  na  urwisku  skalnym  przy  cmentarzu  i  na  górze  Sołtysiej. 

Stachów  (BE98),  w  kwaśnej  dąbrowie.  Mrokocin  (BF18),  na  skałach

w kwaśnych grądach. 

Vinca minor L.  Chwalęcin (BE87), w młodniku bukowym. Muszkowice 

(BE98),  w  żyznej  buczynie.  Piotrowice  Polskie  (BE98),  w  kwaśnych 

buczynach. Karnków (CE90), w śródpolnym grądzie. 
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Rośliny inwazyjne

Ambrosia  artemisiifolia  L.    Zielona  Góra  (AD59),  koło  zbiornika 

pożarowego przy drodze S3.

Aster novibelgii L.  Paczków (BF18), przy leśnej drodze do łęgu.

Echinocystis  lobata  (Michx.)  Torr. &.  Gray   Żeleźnik  (CE80),  na polu 

pszenicy i w łęgach nad Krynką.

Heracleum  mantegazzianum  Sommier  &  Levier    Przemków  (BD90),

na nieużytku przy cmentarzu.

Heracleum sosnowskyi Manden.  Mycielin (AE99), w rowie przy drodze. 

Mysłakowice  (BE70), przy drodze do wsi od strony Miłkowa. Piotrkówek 

(BE98),  na  skraju  pola  we  wsi.  Szalejów  Górny  (BF25),  w  zaroślach 

łęgowych nad Bystrzycą Dusznicką. Krosnowice (BF26), przy moście nad 

Nysą Kłodzką.

Impatiens glandulifera Royle.   Szalejów Dolny  (BF25), nad Bystrzycą 

Dusznicką. Szalejów Górny (BF25), w zaroślach łęgowych nad Bystrzycą 

Dusznicką. Jaszkowa Dolna (BF26), nad Jaszkówką. Krosnowice (BF26),

w  korycie  Duny,  przy  korycie  Duny  Górnej  i  przy  moście  nad  Nysą 

Kłodzką,  Wilkanów  (BF36),  nad  Wilczką.  Zabłocie  (BF36),  nad  Nysą 

Kłodzką. Droszków (BF27), przy cieku we wsi.Roztoki (BF46), w łęgu nad 

Goworówką.

Mahonia  aquifolium  L.    Niedoradz  (AD59),  przy  drodze  S3.  Wrocław 

(BE59), w żywopłotach. 

Parthenocissus  inserta  L.    Łagiewniki  (BE87),  w  zaroślach  przy 

dawnym  nasypie  kolejowym  przy  ul.  Wrocławskiej.  Paczków  (BF18),

na drzewach nad Nysą Kłodzką. Kalina (CE80), w zaroślach przy drodze 

do Kowalowa. Górażdże  (CF15), w  lasach bukowososnowych na północ 

od wsi. Miedziana (CF16), w lesie bukowososnowym.

Reynoutria  japonica  Houtt.    Cisów  (AD79)  przy  wjeździe  do  wsi  od
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strony Kożuchowa. Kruszyn (AE29), szpalery wzdłuż ul. Głównej. Karpacz 

(AE89),  przy  ul.  Karkonoskiej, naprzeciwko  pensjonatu  Pegaz.  Rudziny 

(BD90),  na  skraju  lasu  przy  drodze  do  Niegosławic.  WrocławPracze 

Odrzańskie  (BE38),  przy  budynku  na  ul.  Brodzkiej.  Wisznia  Mała  (BE

39),  przy  skrzyżowaniu  ul.  Parkowej  i  Szkolnej.  Krępice  (BE47),  przy 

stawie  pożarowym.  Lutynia  (BE47),  przy  ul.  Szkolnej.  WrocławPracze 

Odrzańskie (BE48), przy torach kolejowych koło stacji kolejowej Wrocław

Pracze. WrocławKuźniki  (BE48), na brzegu Ślęży. WrocławPowstańców 

Śląskich  (BE49),  przy  słupie  energetycznym  na  ul.  Trwałej.  Wrocław

Szczepin  (BE49),  koło  stacji  energetycznej  na  ul.  Długiej  i  na  nasypie 

kolejowym  przy  ul.  Gnieźnieńskiej.  WrocławKarłowice  (BE49),  na  ul. 

Czajkowskiego  przy  domu  nr  11  i  na  torowisku  przy  ul.  Sołtysowickiej. 

Strzeganowice (BE57), przy autostradzie przed zjazdem na Pietrzykowice. 

Bielany  Wrocławskie  (BE58),  przy  zjeździe  z  autostrady.  Wrocław

Brochów (BE59), na nieużytku  i w zaroślach przy ul.  Irackiej. Wrocław

Gaj  (BE59),  w  parku  Wzgórze  Gajowe,  przy  torach  kolejowych

za  szkołą,  na  torowisku  przy  ul.  Świeradowskiej  i  jako  roślina  ozdobna

na  posesji  przy  ul.  Lądeckiej.  WrocławWojszyce  (BE59),  koło  zbiornika 

na  ul.  Terenowej.  Jelenia  Góra  (BE60),  w  zaroślach  przy  drodze  i  przy 

dworcu  na  ul.  Krakowskiej.  Mysłów  (BE61),  przy  drodze.  Mietków  (BE

66),  przy  ul.  Kąteckiej.  Mysłakowice  (BE70),  przy  drodze  koło marketu. 

Świebodzice  (BE74),  przy  ul.  Jeleniogórskiej.  Kamienna  Góra  (BE82), 

nad  Zadrną  przy  granicy  miasta  i  przy  moście  w  kierunku  Ptaszkowa. 

Dzierżoniów  (BE86),  przy  rondzie Żołnierzy Wyklętych  i  przy ul. Wojska 

Polskiego.  Mościsko  (BE86),  nad  ciekiem  przy  kamiennym  moście. 

Niemcza  (BE87),  w  łęgu  nad  Ślęzą.  Łagiewniki  (BE87),  nad  Krzywulą 

przy  ul.  Południowej.  Chwalęcin  (BE88),  na  skraju  wsi.  Prusy  (BE88),

w śródpolnym szpalerze drzew. Strzelin  (BE89), na  terenach kolejowych 

przy ul. Borowskiej. Mikoszów  (BE89), przy  zjeździe do kopalni  granitu. 

Piława  Dolna  (BE96),  przy wjeździe  do wsi  i  wzdłuż  cieku.  Przerzeczyn

Zdrój  (BE97),  przy  posesji  na  ul.  Kwiatowej.  Henryków  (BE99),

nad  Oławą  i  w  zaroślach  przy  ul.  Kolejowej.  Zakrzów  (BE99),

w  śródpolnych  zaroślach  na  południe  od  wsi.  Jaworek  (BF07),  nad 

Zatoką  przy  zjeździe  do  wsi.  Kalinowice  Górne  (BF09),  przy  drodze
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we wsi. Ziębice  (BF09), przy zjeździe na pole z ul. Sportowej. Kamieniec 

Ząbkowicki (BF17), przy ul. Paczkowskiej i Złotoryjskiej. Lubnów (BF18), 

nad  ciekiem  we  wsi.  Paczków  (BF18),  przy  ścieżce  w  lesie  łęgowym  i  w 

zaroślach  nad  Nysą  Kłodzką.  Starczówek  (BF19),  przy  drodze  we  wsi. 

Jaszkowa  Dolna  (BF26),  nad  Jaszkówką  i  w  zaroślach  przy  ruinach 

domu. Żelazno  (BF26), przy domach na ul. Kłodzkiej. Skrzynka (BF27), 

nad Brodkiem. Ołdrzychowice Kłodzkie  (BF26,36), nad ciekiem przy ul. 

Polnej  i  w  wielu  miejscach  nad  Nysą  Kłodzką.  Radochów  (BF37),

nad  Białą  Lądecką.  Trzebieszowice  (BF37),  nad  Białą  Lądecką.  Roztoki 

(BF46),  przy  drodze  do  stacji  kolejowej.  Międzylesie  (BF56),

przy parkingu i w zaroślach przy drodze koło stacji benzynowej. Łany (CE

50),  nad  Piskorną.  Brzeg  (CE72),  koło  wiaduktu  przy  ul.  Chocimskiej. 

Wiązów  (CE80),  przy  domu  na  ul.  Staszica.  Wyszonowice  (CE80),

na nieużytku przy drodze do Kaliny. Kopice (CE92), nad ciekiem we wsi.

Reynoutria  sachalinensis  (F.  Schmidt)  Nakai    WrocławLeśnica  (BE

48),  na  skraju  lasu  przy  ul.  Jeleniogórskiej.  Brzezica  (BE78),

przy  zabudowaniach  nad  Ślęzą.  Grodziszcze  (BE85),  koło  przystanku 

autobusowego. Dzierżoniów (BE86), przy ul. Świdnickiej. Kuropatnik (BE

89),  koło  zadrzewienia  przy  drodze  do  Jegłowej.  Henryków  (BE98),

na  skraju  lasu  w  południowej  części  parku.  Jaszkowa  Dolna  (BF26),

nad  Jaszkówką.  Jaszkowa  Górna  (BF26),  przy  skrzyżowaniu  we  wsi. 

Droszków  (BF27),  przy  drodze  do  lasu.  Skrzynka  (BF27),  przy  posesji 

jako roślina ozdobna.

Reynoutria  ×bohemica  Chrtek  &  Chrtková    Jelenia  Góra  (AE69,79),

nad  Wrzosówką,  przy  budynku  na  ul.  Wolności,  przy  ul.  Podgórzyńskiej 

koło  stawu  i  na  brzegach  Kamiennej.  Kruków,  Łażany  (BE65),

w zaroślach nad Strzegomką. Kamieniec Ząbkowicki (BF17), w parku nad 

Budzówką.  Polanica  Zdrój  (BF25),  przy  skrzyżowaniu  ul.  Mickiewicza

i  Zdrojowej.  Szalejów  Dolny  (BF25),  w  wielu  miejscach  nad  Bystrzycą 

Dusznicką. Szalejów Górny (BF25), bardzo liczny w łęgach nad Bystrzycą 

Dusznicką.  Żelazno  (BF26)  przy  zjeździe  do  wsi  i  w  parku  nad  Białą 

Lądecką.
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Rudbeckia laciniata L.  Marczyce (AE79), przy szlaku na północ od wsi. 

Podgórzyn Dolny  (AE79),  przy drodze do  Jeleniej Góry. Rokitki  (BE11),

nad Brenną i przy drodze w północnej części wsi. Żeleźnik (CE80), w łęgu 

nad Krynką.
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