
  

Notatki florystyczneNotatki florystyczne
z południowozachodniej Polskiz południowozachodniej Polski

z roku 2019z roku 2019

Michał ŚliwińskiMichał Śliwiński

Wrocław 2020Wrocław 2020



  

Śliwiński  M.  2020.  Notatki  florystyczne  z  południowozachodniej  Polski

z roku 2019. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław.

Tekst, fotografie i projekt graficzny: Michał Śliwiński

ISBN: 9788389983060

© 2020 Copyright by Michał Śliwiński

Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny 

Adres do korespondecji: ul. Piłsudskiego 74, 50020 Wrocław

klub@eko.org.pl, www.ekoklub.wroclaw.pl

Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia  PDF



  

Dla Rodziny



  

Spis treści

Rośliny zagrożone wymarciem               3

Rośliny objęte ochroną prawną                            9

Rośliny rzadkie 13

Rośliny inwazyjne 15

2



  

3

Rośliny zagrożone wymarciem

Allium  angulosum  L.    Nowa  Sól  (BD60),  na  łące  selernicowej  nad 

Czarną Strugą. 

Aquilegia  vulgaris  L.    Wojcieszów  (BE61),  w  rezerwacie  przyrody

na stoki Młyńca. Grudno (BE62), w lasach na Koziej Skałce i Wapnikach. 

Romanowo (BF36), w buczynie storczykowej. Roztoki (BF46), na łące nad 

Goworówką.

Arum  alpinum  Schott  &  Kotschy    Muszkowice  (BE98),  w  grądach

i  łęgach  jesionowych.  Piotrowice  Polskie  (BE98),  w  grądach,  łęgach 

olszowych i w uprawach olszy.

Asplenium adiantumnigrum L.   Janowice Wielkie  (BE61), na skałach 

kamieniołomu na Górze Popiel.

Asplenium  adulterinum  Milde    Janowice  Wielkie  (BE61),  na  skałach 

kamieniołomu na Górze Popiel.

Atropa  belladonna  L.    Grudno  (BE62),  w  lasach  na  Wapnikach. 

Pogwizdów (BE62), w lesie przy drodze do Mysłowa.

Batrachium fluitans Lam.  Janowice Wielkie (BE61), w Bobrze. Kłodzko 

(BF16), w Nysie Kłodzkiej pod estakadą. Ścibórz (BF29), w rzece i kanale 

powodziowym Raczyna. Gorzanów (BF36), w Nysie Kłodzkiej.

Blechnum  spicant  (L.)  Roth    Jakuszyce  (AE77),  bardzo  licznie

na południowowschodnim stoku Cichej Równi

Carex pilosa Scop.   Skalice (BE99), w zniekształconym grądzie i żyznej 

buczynie.

Cephalanthera  damasonium  (Mill.)  Druce    Grudno  (BE62),  w  lesie

na Górze Bukowej. Romanowo (BF36), w buczynie storczykowej.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  Grudno (BE62), w lesie na Koziej 

Skałce.  Błotnica  (BE98),  w  kwaśnej  dąbrowie.  Pogwizdów  (BE62),
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w lesie przy drodze do Mysłowa. Brochocin  (BE98), w kwaśnym grądzie. 

Chwalęcin  (BE87),  w  kwaśnej  dąbrowie.  Podlesie  (BE98),  na  skraju 

kwaśnej dąbrowy. Siodłowice (BF07), w dąbrowie.

Chrysanthemum segetum L.  Kotowice (CE50), na skraju pola przy ul. 

Kolejowej.

Cnidium  dubium  (Schkuhr)  Thell.    Nowa  Sól  (BD60),  na  łące 

selernicowej nad Czarną Strugą.

Colchicum autumnale L.  Grudno (BE62), na skraju lasu na wschód od 

wsi. Krosnowice  (BF26),  na  łąkach nad Duną  i Duną Górną. Boboszów 

(BF56),  na  pastwisku  nad  Nysą  Kłodzką.  Mielnik  (BF36),  przy  drodze 

gruntowej  w  kierunku  Babilonu.  Piotrowice  Dolne  (BF36),  na  łąkach

i  murawach  Babilonu.  Romanowo  (BF36),  na  zarastających  łąkach

i murawach. Roztoki (BF46), na łace przy drodze nr 33. Międzylesie (BF

56),  na  wilgotnej  łące  przy  drodze  gruntowej  na  wschód  od  miasta. 

Nagodzice  (BF56),  w  rowie  przy  drodze  w  kierunku  Międzylesia.  Pisary 

(BF56), na pastwisku nad Nysą Kłodzką. Szklarnia (BF56), na wilgotnej 

łące  przy  cieku  i  wzdłuż  drogi  gruntowej  w  kierunku  Międzylesia. 

Karszówek (CE80), na łące przy łęgach.

Consolida  regalis  Gray    Lipa  (BE62),  na  polu  na  południe  od  wsi. 

Suchowice (BE78), na skraju pola na wschód od wsi. Siodłowice (BF07), 

w uprawie zboża. Kęszyce (CE80), na skraju pola.

Cypripedium  calceolus  L.    Wojcieszów  (BE61),  w  rezerwacie  przyrody

na stoku Młyńca. Grudno (BE62), na skraju lasu na wschód od wsi.

Dactylorhiza  majalis  (Rchb.)  P.F.  Hunt  &  Summerh.    Boboszów  (BF

56), na łące nad Nysą Kłodzką.

Equisetum telmateia Ehrh.  Muszkowice (BE98), w łęgach jesionowych, 

olsie,  uprawie  topolowej,  w  zaroślach  przy  stawie  i  trawertynowych 

źródliskach na obrzeżach łęgów.

Eriophorum  vaginatum  L.    Jakuszyce  (AE77),  na  dawnych 

zatorfieniach  i  przydrożnych  rowach  południowowschodniego  stoku
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Cichej Równi.

Gagea  pratensis  (Pers.)  Dumort.    Krosnowice  (BF26),  na  przydrożu 

polnej drogi.

Galium rotundifolium L.  Jakuszowa (BE52), w lesie daglezjowym.

Gentianella  ciliata  (L.)  Borkh.    Romanowo  (BF36),  w  nieczynnych 

kamieniołomach, buczynie storczykowej i w zarastających murawach.

Geranium  dissectum  L.    Roztoki  (BF46),  na  polu  przy  Nowince. 

Szalejów Górny (BF25), na polu przy Bystrzycy Dusznickiej.

Hypericum humifusum L.  Zakrzów (BE99), na leśnej drodze.

Leucoium  vernum  L.    Zastruże  (BE65),  w  łęgach  nad  Strzegomką. 

Chałupki (BF18), w łęgu olszowym na terenie ostoi. Krosnowice (BF26), 

licznie w zadrzewieniach nad Duną Górną i Duną Dolną. Szalejów Górny 

(BF25)   w młodniku nad Bystrzycą Dusznicką. Roztoki  (BF46), w  łęgu 

nad  Goworówką.  Boboszów  (BF56),  w  łęgach  i  lasach  zboczowych  nad 

Nysą Kłodzką.

Libanotis  pyrenaica  (L.)  Bourg.    Romanowo  (BF36),  na  półce  skalnej 

kamieniołomu.

Lilium  martagon  L.    Wojcieszów  (BE61),  w  rezerwacie  przyrody

na Młyńcu. Grudno (BE62), w lasach na Górze Bukowej i na Wapnikach. 

Lipa  (BE62), w grądach na południe od wsi. Pogwizdów (BE62), w  lesie 

przy drodze do Mysłowa. Borowe (BE97), w grądzie. Ruszkowice (BE97), 

w grądzie przy cieku. Cienkowice (BE98), w grądach. Piotrkówek (BE98), 

w  stokowym  grądzie  nad  Małą  Ślęzą.  Zarzyca  (BE98),  w  grądzie  przy 

cieku.  Szalejów  Górny  (BF25),  w  łęgu  nad  Bystrzycą  Dusznicką

i w  zadrzewieniu  na nadrzecznej  skarpie. Krosnowice  (BF26), w  grądzie 

nad  Duną  Górną.  Piotrowice  Dolne  (BF36),  na  łące  i  w  zadrzewieniu

na  Babilonie.  Romanowo  (BF36),  w  buczynie  storczykowej,

w nieczynnych kamieniołomach i na zarastających murawach.

Lycopodium clavatum L.   Jakuszyce (AE77), na przecinkach i  leśnych
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drogach na południowowschodnim stoku Cichej Równi.

Galanthus  nivalis  L.    Kowalskie  (BE88),  w  zadrzewieniach  nad  Małą 

Ślęzą.  Kamieniec  Ząbkowicki  (BF18),  w  zadrzewieniach  nad  Budzówką. 

Szalejów  Górny  (BF25),  w  łęgach  nad  Bystrzycą  Dusznicką.  Ujazd  (CF

28), w łęgu na północ od miasta.

Melittis melissophyllum L.  Młynisko (BE97), w kwaśnym grądzie.

Neottia nidusavis (L.) Rich.  Wojcieszów (BE61), w rezerwacie przyrody

na Młyńcu. Grudno (BE62), w lasach na Wapnikach.

Ornithogalum umbellatum L.  WrocławWojszyce (BE59), na trawniku 

przy  ul.  Przystankowej.  KędzierzynKoźle  (CF37),  w  zaroślach  nad 

Kanałem Gliwickim i przy ogródkach działkowych nad Kłodnicą.

Orobanche  caryophyllacea  Sm.    Lipa  (BE62),  w  nieczynnym 

kamieniołomie na południe od wsi.

Platanthera  bifolia  (L.)  Rich.    Roztoki  (BF46),  na  łące  nad  Bystrzycą 

Dusznicką.

Vinca minor L.  Miejsce Kłodnickie (CF37), przy leśnej drodze

Viola mirabilis L.  Grzegorzów (BE88), w łęgu jesionowym. Kęszyce (CE

80), na skraju olsu. Romanowo (BF36), w buczynie storczykowej.
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Rośliny objęte ochroną prawną

Allium  ursinum  L.    Bogdanów  (BE55),  w  łęgu  nad  Strzegomką. 

Piotrowice (BE56), w łęgu nad Strzegomką. Sokolniki (BE56), w łęgu nad 

Strzegomką.  Wawrzeńczyce  (BE56),  w  łęgach  przy  leśniczówce  i  w  łęgu 

jesionowoolszowym.  Wyszonowice  (BE89),  w  łęgu  jesionowowiązowym. 

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

(BF26), w grądzie nad Duną Górną i na brzegach Duny Dolnej. Wilkanów 

(BF36),  w  zadrzewieniach  nad  Wilczką.  Roztoki  (BF46),  w  łęgach  nad 

Goworówką.

Angelica archangelica L. subsp.  litoralis  (Fr.) Thell.   Kędzierzyn  (CF

37),  w  zaroślach  wzdłuż  Kanału  Gliwickiego  i  Kłodnicy  oraz  w  łęgu

w dawnym Kanale Kłodnickim.

Carlina  acaulis  L.    Janowice  Wielkie  (BE61),  na  murawie  na  Górze 

Popiel.  Stolec  (BF07),  na  suchej  łące  w  rezerwacie  przyrody.  Piotrowice 

Dolne  (BF36),  na  murawach  Babilonu.  Romanowo  (BF36),

na zarastających łąkach i murawach.

Centaurium  erythraea  Rafn.    Stachów  (BE98),  na  leśnych  drograch. 

Zakrzów (BE99), na leśnej drodze.

Daphne  mezereum  L.    Grudno  (BE62),  na  skraju  lasu  na  wschód  od 

wsi,  w  lasach  na  Koziej  Skałce  i  Wapnikach.  Lipa  (BE62),  w  grądach

na południe od wsi. Pogwizdów (BE62), w  lesie przy drodze do Mysłowa. 

Kolonia Bobolice (BE97), w łęgu jesionowoolszowym. Brochocin (BE98), 

w grądzie  i na  leśnej porębie. Ruszkowice  (BE97), w grądzie przy  cieku. 

Muszkowice  (BE98),  na  skraju  olsu  i  w  łęgach  jesionowych.  Piotrowice 

Polskie  (BE98),  w  grądach  przy  cieku  i  przy  zbiornikach 

przeciwpożarowych.  Stachów  (BE98),  w  zniekształconym  grądzie,  łęgu 

jesionowym  i  jesionowoolszowym.  Nowina  (BE99),  w  łęgu  jesionowym. 

Szalejów  Górny  (BF25),  w  stokowym  grądzie  nad  Bystrzycą  Dusznicką. 

Żelazno (BF36), w buczynie storczykowej na Wapniarce.

Dicranum  scoparium  (L.)  Hedw.  –  Jakuszyce  (AE77),  na  południowo
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wschodnim stoku Cichej Równi.

Digitalis  grandiflora  Mill.    Skalice  (BE99),  przy  leśnej  drodze  koło 

łęgu.

Epipactis  helleborine  (L.)  Crantz.    Grudno  (BE62),  na  skraju  lasu

na  wschód  od  wsi  i  w  lesie  na  Koziej  Skałce.  Lipa  (BE62),  w  łęgach

i  grądach  na  południe  od  wsi.  Pogwizdów  (BE62),  w  lesie  przy  drodze

do Mysłowa. Janowiczki (BE88), w lesie z jaworem koło kopalni bazaltu. 

Siodłowice (BF07), na skraju lasu dębowego. Romanowo (BF36), bardzo 

licznie wokół kamieniołomu, w grądach i buczynie storczykowej.

Gentiana  asclepiadea  L.    Jakuszyce  (AE77),  licznie  wzdłuż  leśnych 

dróg na południowowschodnim stoku Cichej Równi.

Helichrysum arenarium  (L.)  Moench.    Nowa  Sól  (BD60),  na  murawie 

napiaskowej przy Rondzie Województwa Lubuskiego, bardzo licznie.

Leucobryum  glaucum  Hedw.    Radecz  (BE27),  w  lesie  sosnowym

na skraju dawnego torfowiska. Cienkowice  (BE98), w kwaśnej buczynie. 

Muszkowice  (BE98),  w  kwaśnych  buczynach.  Zakrzów  (BE99),

na  przydrożnej  skarpie  na  skraju  kwaśnej  buczyny.  Zimnodół  (BE99),

w kwaśnej buczynie.

Listera  ovata  (L.)  R.  Br.    Grudno  (BE62),  w  lesie  na  Koziej  Skałce. 

Grzegorzów (BE88), w łęgu jesionowym.

Pinus  mugo  Turra    Jakuszyce  (AE77),  przy  leśnych  drogach

na południowowschodnim stoku Cichej Równi.

Pleurozium  schreberi  (Willd.  ex  Brid.)  Mitt.    Jakuszyce  (AE77),

na południowowschodnim stroku Cichej Równi.

Polytrichum  commune  Hedw.    Jakuszyce  (AE77),  na  południowo

wschodnim stroku Cichej Równi.

Primula  elatior  (L.)  Hill    Grudno  (BE62),  na  skraju  lasu  na  wschód

od wsi, w lasach na Bukowej Górze i Koziej Skałce. Lipa (BE62), w łęgach
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jesionowoolszowych  i  grądach  na  południe  od  wsi.  Karczowice  (BE97),

w  grądzie  przy  cieku.  Kolonia  Bobolice  (BE97),  w  łęgu  jesionowo

olszowym.  Muszkowice  (BE98),  na  skraju  olsu.  Piotrowice  Polskie  (BE

98), na skraju łęgu i na skarpie przy łęgu olszowym. Krosnowice (BF25), 

w  zadrzewieniach  nad  Duną  Dolną.  Stary  Wielisław  (BF25),  w  grądzie,

w śródpolnym kompleksie leśnym na północ od wsi. Szalejów Górny (BF

25),  na  łąkach  i  na  skarpach  na  brzegu  Bystrzycy  Dusznickiej. 

Krosnowice  (BF25,26), nad Duną Górną  i Dolną. Piotrowice Dolne  (BF

36), na murawach Babilonu. Lizawice (CE60), bardzo licznie przy torach 

kolejowych w kierunku Zębic i Oławy. Zabardowice (CE60), wzdłuż torów 

kolejowych, bardzo licznie. Zakrzów (CF16), przy autostradzie.

Sphagnum  teres  (Schimp.)  Ångstr.    Jakuszyce  (AE77),  bardzo  licznie

na południowowschodnim stoku Cichej Równi.
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Rośliny rzadkie

Asplenium  trichomanes  L.    Siodłowice  (BF07),  na  ścianie 

kamieniołomu.  Stolec  (BF07),  na  skałach  w  rezerwacie  przyrody. 

Romanowo (BF36), w nieczynnym kamieniołomie

Borago officinalis L.  Stachów (BE98), na polu gryki.

Euphorbia  lathyris  L.    Popowice  (BE78),  przy  leśnej drodze w  grądzie

na wschód od wsi.

Geranium phaeum L.  Maniów (BE66), przy leśnej drodze do grodziska. 

Szalejów Górny (BF25), licznie nad Bystrzycą Dusznicką.

Peucedanum oreoselinum  (L.) Moench.   Nowa Sól  (BD60), na murawie 

napiaskowej przy Rondzie Województwa Lubuskiego.

Polypodium vulgare L.  Jakuszowa (BE52), na skałkach przy drodze do 

wsi. Janowice Wielkie  (BE61), na skałach na Górze Popiel. Zarzyca  (BE

98),  na  skałce  nad  ciekiem  w  grądzie.  Skalice  (BE99),  na  skałkach

w lesie. Zakrzów (BE99), na skraju grądu. Zimnodół (BE99), na skałkach 

w grądzie. Szalejów Górny (BF25), na urwisku nad Bystrzycą Dusznicką. 

Zielonkowice (CE90), w lesie bukowososnowym na północ od wsi.

Primula veris L.  Chełmiec (BE52), przy drodze w kierunku Myślinowa. 

Muchów (BE52), na nieużytkowanej łące na skraju wsi. Pomocne (BE52), 

przy drodze do Muchowa. Grudno (BE62), w lesie na Wapnikach.

Pulmonaria officinalis L. s. s.  Szalejów Górny (BF25), w zaroślach nad 

Bystrzycą Dusznicką.

Vinca minor  L.   Kunice  (BE33),  na  nieużytku koło  rezerwatu. Grudno 

(BE62),  w  lasach  na  Koziej  Skałce  i  Wapnikach.  Karczowice  (BE97),

w  kwaśnym  grądzie.  Muszkowice  (BE98),  w  grądzie  i  żyznej  buczynie. 

Zakrzów  (BE99),  na  skraju  grądu.  Bobolice  (BF07),  w  grądzie.  Nowy 

Dwór  (BF09),  na  skraju  łęgu  jesionowoolszowego,  przy  leśnej  drodze

w lesie brzozowym i licznie w lasach liściastych.
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Rośliny inwazyjne

Aster novibelgii L.   Ząbkowice Śląskie  (BF07), w  zaroślach na brzegu 

Jadkowej.

Bromus  carinatus  Hook.  &  Arn.    Skalice  (BE99),  na  drodze  przy 

śródpolnym szpalerze drzew do parku w Henrykowie.

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier.  Szklarska Poręba (AE

78),  na  brzegach  Kamiennej.  Bardo  (BF17),  na  brzegu  Nysy  Kłodzkiej

za stacją kolejową. Boboszów (BF56), w zaroślach nad Nysą Kłodzką.

Heracleum  sosnowskyi  Manden.    Żerniki  Wrocławskie  (BE59),

przy  zadrzewieniu  niedaleko  stacji  kolejowej.  Szalejów  Dolny  (BF25),

w korycie Bystrzycy Dusznickiej. Biernacice (BF08), w przydrożnym rowie 

we wsi.

Impatiens glandulifera Royle.  Janowice Wielkie (BE61), nad Bobrem. 

Grudno (BE62), przy cieku we wsi. Wolbromek (BE62), w zaroślach nad 

Nysą Szaloną. Pastewnik  (BE72), przy drodze we wsi.  Jezierzyce Wielkie 

(BE78),  w  łęgu  przy  wsi.  Ostrężna  (BE99),  w  łęgu  przy  wsi.  Dębowina 

(BF16),  wzdłuż  cieku  przy  drodze  nr  8.  Bardo  (BF17),  na  brzegu  Nysy 

Kłodzkiej. Paczków (BF19), w łęgu wierzbowym nad Nysą Kłodzką. Stary 

Paczków  (BF19),  w  łęgu  dębowojesionowym  nad  Nysą  Kłodzką. 

Krosnowice  (BF26),  w  zaroślach  nad  Duną,  Duną  Górną  i  na  brzegach 

Nysy Kłodzkiej. Boboszów (BF56), w zaroślach nad Nysą Kłodzką.

Mahonia aqifolium (Pursh) Nutt.  Legnica (BE33), w zadrzewieniu przy 

ul. Radosnej. Wójcin (BE98), w grądzie nad Małą Ślęzą.

Mimulus guttatus DC.  Roztoki (BF46), na brzegu Goworówki.

Parthenocissus  inserta  (A.  Kern.)  Fritsch    Krosnowice  (BF26),  w  łęgu 

wierzbowym  nad  Nysą  Kłodzką  i  w  zaroślach  wierzbowych  nad  Duną. 

Kalina (CE80), na starym jesionie w zadrzewieniu jaworowym.

Reynoutria  japonica  Houtt.    Jelenia  Góra  (AE69),  przy  domu

15
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Aster novibelgii Bromus carinatus

Parthenocissus inserta Rhus typhina
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i  w  zadrzewieniu  na  ul.  Spółdzielczej.  Szklarska  Poręba  (AE78),  przy 

posesji  od  strony  Jakuszyc.  Jelenia  GóraCieplice  (AE79),  przy  stacji 

kolejowej. Kryniczno (BE39), przy drodze gruntowej między sadami. Psary 

(BE39), przy zjeździe do Szymanowa. Krzyżanowice (BE49), nad Widawą. 

WrocławKowale  (BE49),  przy  torach  za  stacją  WrocławSołtysowice. 

WrocławSwojczyce (BE49), nad ciekiem i koło przystanku autobusowego 

na ul. Miłoszyckiej. WrocławStare Miasto (BE49), na północnym brzegu 

Wyspy Bielarskiej. WrocławŚródmieście  (BE49),  na  torowisku  za  stacją 

kolejową. Piotrowice (BE52), przy domu we wsi. Jawor (BE53), nad Nysą 

Szaloną  niedaleko  mostu.  Międzylesie  (BF56),  przy  moście  nad  małym 

ciekiem na południowywschód od miasta, przy drodze od strony Nagodzic 

i  w  zaroślach  przy  ul.  Chrobrego,  Bielany  Wrocławskie  (BE58),  przy 

murze  kościoła.  WrocławOporów  (BE58),  przy  drodze  gruntowej

na  granicy  wsi  Mokronos  Dolny.  WrocławBieńkowice  (BE59),

w zadrzewieniu robiniowym przy drodze do Zacharzyc. WrocławBrochów 

(BE59),  na  nieużytku  przy  ul.  Piwnicznej.  WrocławGaj  (BE59),

na  nieużytku  przy  parku  Słonecznym  i  przy  parku  na  ul.  Strońskiej. 

WrocławHuby  (BE59),  w  klombie  przy  ul.  Bardzkiej.  Janowice  Wielkie 

(BE61),  na  brzegach  Bobru.  Wolbromek  (BE62),  na  brzegach  Nysy 

Szalonej  we  wsi.  Jaszowice  (BE68),  przy  składzie  węgla.  Lipa  (BE62), 

przy  cieku  we  wsi.  Kobierzyce  (BE69),  na  posesji  przy  ul,  Krótkiej. 

Świebodzice  (BE74),  przy  stawie  koło  Lubiechowskiej  Wody.  Jordanów 

Śląski  (BE77),  na  posesji  jako  roślina  ozdobna.  Ludów  Polski  (BE79), 

posadzony  pod  drzewami  jako  roślina  ozdobna.  Niemcza  (BE87,97),

na  torowisku  przy  Piekielnym  Potoku  i  w  wielu  miejscach  nad  Ślęzą. 

Brochocinek  (BE88),  przy  skrzyżowaniu  we  wsi.  Prusy  (BE88),  przy 

zadrzewieniu nad Małą Ślęzą. Biały Kościół  (BE89), przy drodze we wsi. 

Strzegów  (BE89),  przy  posesji  w  wsi.  Janówka  (BE98),  przy  pałacu

we wsi. Nowolesie (BE99), przy wjeździe do lasu. Wigancice (BF09), przy 

drodze we wsi. Kalinowice Dolne (BF09), w miejscu składowania drewna. 

Ziębice  (BF09),  w  zaroślach  przy  ul.  Przemysłowej,  przy  przejeździe 

kolejowym.  Przyłęk  (BF17),  za  stacją  kolejową.  Lubnów  (BF18),  przy 

cieku  we  wsi.  Paczków  (BF19),  w  łęgu  wierzbowym  nad  Nysą  Kłodzką. 

Krosnowice  (BF26),  przy  drodze  we  wsi.  Żelazno  (BF26),  przy  drodze
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w  kierunku  Krosnowic.  Ścibórz  (BF29),  na  brzegach  rzeki  i  kanału 

powodziowego  Raczyna.  Wilkanów  (BF46),  przy  zjeździe  z  drogi  nr  33

do  posesji.  WrocławStrachocin  (CE40),  przy  drodze  naprzeciwko  parku 

przy  ul.  Strachocińskiej.  Miejsce  Kłodnickie  (CF37),  przy  leśnej  drodze. 

Raszowa  (CF37),  przy  torach  między  ul.  Góry  Świętej  Anny  i  stacją 

kolejową.  Kotowice  (CE50),  przy  ul,.  Kolejowej.  Łany  (CE50),  przy 

Rondzie Ułańskim.  Nadolice  (CE50),  przy  drodze we wsi. Grędzina  (CE

51), przy drodze we wsi. Oława (CE61), przy stacji kolejowej. Wawrzyszów 

(CE90), przy  zadrzewieniu niedaleko cmentarza. Michałów (CE92), przy 

drodze leśnej w łęgu dębowojesionowym.

Reynoutria   ×bohemica   Chrtek   &   Chrtková   Szklarska Poręba  (AE

78),  na  brzegach  Kamiennej.  Piotrowice  (BE56),  przy  moście  nad 

Strzegomką. Wawrzeńczyce  (BE56),  przy drodze  do  leśniczówki  i w  łęgu 

jesioniowoolszowym. Henryków  (BE98), na brzegach Oławy przy drodze 

do Krzelkowa. Gorzanów (BF36), przy moście nad Nysą Kłodzką.

Reynoutria  sachalinensis  (F.  Schmidt)  Nakai    Piechowice  (AE78),

na  brzegu  Kamiennej  przy  hotelu  Barok.  Grudno  (BE62),  we  wsi. 

Pastewnik  (BE72),  przy  drodze  we  wsi.  Wyszonowice  (BE89),

w  zadrzewieniu  jesionowym.  Henryków  (BE98),  na  skraju  łąki

i  w  zadrzewieniach  niedaleko  ulicy  Leśników.  Skalice  (BE99),  w  łęgu 

olszowym.

Rhus  typhina  L.    Lubień  (BE43),  na brzegu Wierzbniaka,  przy moście

we wsi. Roztoki (BF46), przy brzegu Nowinki, koło mostu.

Rudbeckia  laciniata  L.    Piechowice  (AE78),  przy  drodze  niedaleko 

brzegu Kamiennej. Brochocin (BE98), w zaroślach przy drodze we wsi.

Telekia  speciosa  (Schreb.)  Baumg.    Nowina  (BE99),  w  zaroślach

na skraju lasu.
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