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Rośliny zagrożone wymarciem

Actaea  spicata  L.    RybnikOchojec  (CF59),  w  żyznej  buczynie  przy 

strumieniu.

Allium angulosum  L.    Jurcz  (BE24), na  łące przy  rezerwacie przyrody 

„Łęg  Korea”;  WrocławRędzin  (BE38),  na  łące  świeżej  i  w  przerzowisku; 

WrocławPrzedmieście Oławskie (BE49), nad Oławą; WrocławKsięże (BE

59), na łące zmiennowilgotnej w Parku Wschodnim.

Allium scorodoprasum  L.   WrocławRędzin  (BE38), na skarpach wału 

przeciwpowodziowego  i w  rowie na  skraju pola; WrocławOsobowice  (BE

49),  na  skarpie  wału  przeciwpowodziowego;  WrocławKsięże  (BE59),

na łące w Parku Wschodnim.

Aquilegia  vulgaris  L.   Mielnik  (BE36), w  żyznych buczynach; Grudno 

(BE62), w nieczynnym kamieniołomie na południe od wsi.

Atropa belladonna L.  RybnikBuglowiec (CF59), na leśnej drodze.

Batrachium  aquatile  (L.)  Dumort.    Czadrów  (BE82),  w  Zadrnej; 

Mitręgówka (DF62), w zbiorniku pożarowym.

Batrachium  circinatum  (Sibth.)  Fr.    Ścinawa  (BE15),  w  cieku

na północ od miasta; Kopań (DF64), w starorzeczu Wisły.

Batrachium fluitans  (Lam.) Wimm.  Krapkowice  (CF25), w Osobłodze; 

BieruńLignoza (DF63), w Gostyni; Bojszowy (DF63), w Gostyni.

Bromus secalinus L.  Brzezinki (CE51), nielicznie na skraju pola; Kąty 

(DF64), w polach pszenicy.

Butomus umbellatus L.  Ścinawa (BE15), w zbiorniku na pn. od miasta.

Calla palustris L.  Zwonowice (CF58), w łęgu źródliskowym.

Callitriche  hamulata  Kütz    WrocławRędzin  (BE38)  w  kanale 

odwadniającym; WrocławBrochów (BE59), w Brochówce.
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Allium scorodoprasum Atropa belladonna

Batrachium aquatile Butomus umbellatus
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Carex buekii  Wimm.   Kotowice  (BE38), na wale przeciwpowodziowym; 

WrocławRędzin  (BE38), na brzegach kanałów  i w  szuwarach; Wrocław

Świniary  (BE38),  na  brzegach  kanałów  i  w  szuwarach;  Wrocław

Osobowice  (BE49),  na  brzegach  kanałów  i  nad  Trzcianą.  Wroclaw

Przedmieście  Oławskie  (BE49),  nad  Oławą;  WrocławKsięże  (BE59),

nad Zatoką Oława i nad Oławą przy ul. Bierdzańskiej.

Carex paniculata L.  Łężczak (CF57), w rezerwacie przyrody „Łężczok”; 

RybnikBuglowiec  (CF59),  na  skraju  młodnika  sosnowego;  Kuźnia 

Ligocka (DF60), w lesie olszowym; KobiórPlichtowice (DF62), w olsach.

Ceratophyllum demersum L.  Łężczak (CF57), w stawie przy rezerwacie 

przyrody „Łężczok”; Kąty (DF64), w starorzeczu Wisły; Wykopaniska (DF

64), w starorzeczu Wisły.

Ceratophyllum  submersum  L.    WrocławRędzin  (BE38),  w  oczku 

wodnym; WrocławŚwiniary (BE38), w oczku wodnym.

Cnidium dubium (Schkurh) Thell.  Prawików (BE38), na śródleśnej łące; 

WrocławŚwiniary (BE38), na wilgotnej łące.

Colchicum  autumnale  L.    Mielnik  (BF36),  na  przyleśnej  łące  i  przy 

drodze  do  Romanowskich  Źródeł;  Boboszów  (BF56),  na  łące  nad  Nysą 

Kłodzką.

Comarum palustre L.  Pogorzeliska (BE01), na wilgotnej łące na zachód

od wsi; TychyFurmaniec (DF63), w rowach odwadniających na łące.

Consolida  regalis  Gray    Jawor  (BE53),  w  polu  zboża  przy  ul. 

Kuzienniczej;  Borzygniew  (BE66),  na  skraju  nieużytku  przy  ul. 

Rumiankowej;  Proszówek  (BD93),  w  uprawach  pszenżyta;  Krzydłowice 

(BD93),  w  uprawach  pszenicy;  Sława  (BD62),  na  obrzeżach  ugorów

na południe od miasta.

Corydalis  intermedia  (L.)  Mérat    Rogów  Legnicki  (BE25),  w  lesie 

łęgowym nad Odrą; RybnikOchojec (CF59), w łęgu olszowym.

Cucubalus baccifer L.  Raków (BE38), w zaroślach wzdłuż śródpolnego
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rowu; Kąty (DF64), w zaroślach przy starorzeczu.

Cypripedium calceolus L.  Mielnik (BF36), w żyznej buczynie;

Dactylorhiza majalis  Boboszów (BF56), na łąkach nad Nysą Kłodzką; 

Raszyce (CF57), na wilgotnej łące; Doły (DF61), na wilgotnej łące.

Dentaria bulbifera L.   RybnikOchojec  (CF59), w  żyznej buczynie nad 

strumieniem i w łęgu olszowym.

Dentaria  glandulosa  Waldst.  &  Kit.    RybnikOchojec  (CF59),  w  łęgu 

olszowym; Gostyń  (DF62), w grądzie  i w  łęgu źródliskowym na południe 

od wsi.

Dentaria enneaphyllos L.  RybnikOchojec (CF59), w łęgu olszowym.

Epipactis  purpurata  Sm.    RybnikOchojec  (CF59), w  żyznej  buczynie 

nad strumieniem.

Euphorbia lucida Waldst. & Kit.  Lasowice (BE05), licznie na łące.

Galanthus  nivalis  L.    Kwiatkowice  (BE25),  w  lasach  łęgowych  nad 

Odrą; Rogów Legnicki (BE35), w lasach łęgowych nad Odrą; Muszkowice 

(BE98), w łęgu nad Zamecznym Potokiem.

Geranium dissectum L.  Szalejów Górny (BF25), na polu nad Bystrzycą 

Dusznicką; Krosnowice (BF36), na skraju pola.

Hottonia  palustris  L.    WrocławRędzin  (BE38),  w  kanale;  Wrocław

Świniary  (BE38),  w  kanale;  Mitręgówka  (DF62),  w  rezerwacie  przyrody 

„Babczyna Dolina”; Chropań (DF64), w starorzeczu Wisły.

Hydrocharis morsusranae L.  Babice (DF64), w starorzeczu; Chropań 

(DF64), w starorzeczach Wisły; Jedlina (DF64), w starorzeczu Wisły.

Lathyrus  tuberosus  L.    Biestrzyków  (BE57),  na  nieużytku  przy  ul. 

Akacjowej; Rzeplin (BE59), na skraju nieużytku przy zjeździe na Mędłów;  

Żórawina (BE69), przy moście nad Ślęzą; Sieroszowice (BD91), na skraju 

uprawy słonecznika.
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Dactylorhiza majalis Dentaria glandulosa

Epipactis purpurata Euphorbia lucida
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Leucoium  vernum  L.  –  Muszkowice  (BE59),  w  łęgu  nad  Zamecznym 

Potokiem;  Topolice  (BF25),  w  zadrzewieniach  nad  Duną  Dolną

w kierunku Starkowa;

Lilium martagon L.  Szalejów Górny (BE25), nad Bystrzycą Dusznicką; 

Bystrzyca Kłodzka (BF36), w grądzie nad Nysą Kłodzką; Mielnik (BF36), 

w żyznych buczynach

Lycopodium clavatum L.  Mitręgówka (DF62), przy leśnej drodze.

Lysimachia thyrsiflora L.  Kuźnia Ligocka (DF60), w olsie turzycowym; 

Mitręgówka  (DF62),  przy  leśnej  drodze;  Dąbrowice  (DF63),  na  brzegu 

zbiornika Dąbrowica;

Matteuccia  struthiopteris  (L,)  Tod.    Kobiór  (DF62),  na  skraju  grądu 

przy alei Książęcej.

Melica uniflora Retz  RybnikGolejów (CF59), w łęgu olszowym.

Melittis  melissophyllum  L.    Górażdże  (CF16),  przy  leśnej  drodze 

niedaleko składu materiałów wybuchowych.

Myosotis discolor Pers.  Pogorzeliska (BE01), w polu żyta niedaleko wsi.

Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.  TychyZuzuanna (DF62), w śródleśnym 

stawie;  Babice  (DF64),  w  prywatnym  starorzeczu;  Chropań  (DF64),

w starorzeczu Wisły; Jedlina (DF64), w starorzeczu Wisły; Kopań (DF64), 

w starorzeczu Wisły; Wykopaniska (DF64), w starorzeczach Wisły.

Oenanthe  aquatica  (L.)  Poir.    Wykopaniska  (DF64),  w  starorzeczach 

Wisły.

Petasites  albus  Gaertn.    GliwiceOchojec  (CF59),  w  żyznej  buczynie 

przy strumieniu; Podlesie (DF60), w łęgu olszowym na brzegu strumienia.

Polygonatum verticillatum (L.) All.  Żytna (CF68), przy leśnej drodze.

Potentilla  alba  L.    Górażdże  (CF16),  przy  leśnej  drodze  niedaleko 

składu materiałów wybuchowych.
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Matteuccia struthiopteris Myosotis discolor

Rosa gallica Senecio rivularis
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Prenanthes purpurea L.  RybnikGolejów (CF59), w łęgu olszowym.

Rosa gallica L.  WrocławRędzin (BE38), na skarpie kanału.

Salvinia natans (L.) All.  Łężczak (CF57), w stawach, także w rezerwacie 

przyrody  „Łężczok”;  Bijasowice  (DF64),  w  starorzeczu  Wisly;  Chropań 

(DF64), w starorzeczach Wisły; Jedlina (DF64), w starorzeczu Wisły.

Schoenoplectus  lacustris  (L.)  Palla    Sumina  (CF58),  w  śródleśnym 

stawie  przy  drodze  do  Zwonowic;  Dąbrowice  (DF63),  w  zbiorniku 

Dąbrowica;  Markowice  (CF67),  w  zarastającym  stawie  przy  drodze

do Budzina.

Senecio  rivularis  (Jacq.)  Rchb.    Doły  (DF61),  na  wilgotnej  łące  i  przy 

cieku  w  olszynie;  Mitręgówka  (DF62),  w  rezerwacie  przyrody  „Babczyna 

Dolina” i pod linią energetyczną koło rezerwatu.

Sherardia arvensis L.  Topolice (BF025), przy korycie Duny Górnej.

Symphytum tuberosum L.  Rogów Legnicki (BE25), w łęgu nad Odrą.

Thalictrum  aquilegiifolium  L.    RybnikOchojec  (CF59),  w  łęgu 

olszowym.

Thalictrum lucidum L.  Jurcz (BE24), na łące przy rezerwacie przyrody 

„Łęg Korea”; WrocławRędzin (BE38), na skarpie wału; WrocławŚwiniary 

(BE38), w szuwarach; Siechnice (CE50), na nieużytku przy ul. Opolskiej; 

WrocławOpatowice (BE49), na nieużytku.

Trapa  natans  L.    Ścinawa  (BE15),  w  zbiorniku  na  północ  od  miasta; 

Łężczak (CF57), w stawach gospodarczych, również w rezerwacie przyrody 

„Łężczok”; TychyZuzanna (DF62), w śródleśnym stawie; Jedlina (DF64), 

w starorzeczu Wisły.

Utricularia vulgaris L.  Chropań (DF64), w starorzeczu Wisły.

Veratrum  lobelianum  Bernh.    Zwonowice  (CF58),  w  olsie;  RybnikNa 

Młynku,  w  łęgu  źródliskowym;  RybnikGolejów  (CF59),  w  łęgach 

jesionowoolszowych; Przegędza (DF60), na skraju łęgu źródliskowego. 



  

Sherardia arvensis Thalictrum lucidum

Trapa natans Veratrum lobelianum

10



  

Rośliny objęte ochroną prawną

Allium  ursinum  L.    Bystrzyca  Kłodzka  (BF36),  w  grądzie  nad  Nysą 

Kłodzką;  Grudno  (BE62),  w  nieczynnym  kamieniołomie  na  południe

od  wsi;  Łężczak  (CF57),  w  łęgu  dębowoolszowym;  RybnikOchojec  (CF

59), w łęgu olszowym; OrzeszeZgoń (DF62), w olsie źródliskowym.

Angelica  archangelica  subsp.  litoralis  (Fr.)  Thell.    Lubiąż  (BE25),

w zadrzewieniu nad Odrą.

Daphne mezereum L.  Mielnik (BF36), w żyznych buczynach; RybnikNa 

Młynku  (CF59), w  łęgu źródliskowym; GliwiceOchojec  (CF59), w  żyznej 

buczynie  przy  strumieniu;  RybnikGolejów  (CF59),  w  łęgach  jesionowo

olszowych.

Dicranum  scoparium  Hedw.    Lipinki  (BD62),  w  borach  sosnowych

i w uprawie dębu; Sumina (CF58), w grądzie.

Digitalis  grandiflora  Mill.    RybnikBuglowiec  (CF59),  przy  leśnej 

drodze.

Epipactis helleborine (L.) Crantz  RybnikBuglowiec (CF59), przy leśnej 

drodze; Młyny (DF60), przy leśnej drodze przy kwaśnej dąbrowie; Kuźnia 

Ligocka (DF60), przy leśnej drodze; Mościska (DF61), przy leśnej drodze; 

Gajówka Gostyń (DF62), przy leśnej drodze; KobiórOsiedle (DF62), przy 

leśnej drodze. Wykopaniska (DF64), w zadrzewieniu przy starorzeczu.

Helichrysum  arenarium  (L.)  Moench    Bronowice  (AD93),  na  murawie 

napiaskowej  na  południe  od  wsi;  Sława  (BD62),  na  przydrożach

ul.  Objazdowej  i  na  nieużytkach  i  przydrożach  na  południe  od  miasta; 

Lipinki  (BD62)  i  na  skraju  boru  sosnowego;  Sieroszowice  (BD91,92),

na  nieużytku,  przydrożach,  suchych  łąkach  i  murawach  napiaskowych; 

Krzydłowice  (BD93),  przy  drodze  wokół  zbiornika  Żelazny  Most; 

Grodowiec  (BD93), przy drodze wokół zbiornika Żelazny Most; Polkowice 

(BE02), przy ul. Dąbrowskiego; Jurcz (BE24), na skraju boru sosnowego 

przy drodze do rezerwatu przyrody „Łęg Korea”.
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Leucobryum glaucum Hedw.   RybnikBuglowiec  (CF59), na obrzeżach 

łęgu olszowego; RybnikSiedliska (CF59), na skraju lasów olszowych.

Listera ovata (L.) R. Br.  Grudno (BE62), na skraju lasu na wschód od 

wsi; Mielnik (BF36),w żyznych buczynach.

Nymphaea  alba  L.    Łężczak  (CF57),  w  rezerwacie  przyrody  „Łężczok”; 

TychyZuzanna  (DF62),  w  śródleśnym  stawie  i  w  Stawie  Wspólnym; 

Dąbrowice  (DF63),  w  zbiorniku  Dąbrowica;  Chropań  (DF64),

w starorzeczu Wisły; Jedlina (DF64), w starorzeczu Wisły.

Pleurozium schreberi  (Willd.  ex  Brid.) Mitt.   Mitręgówka  (DF62),  przy 

leśnej ścieżce do rezerwatu przyrody „Babczyna Dolina”; Lipinki  (BD62), 

na skraju boru sosnowego, w borach sosnowych i lesie brzozowym; Sława 

(BD62), w borach sosnowych i na skarpie obwodnicy miasta.

Polytrichum  commune  Hedw.    Górki  Śląskie  (CF58),  w  śródleśnym 

rozlewisku;  Zwonowice  (CF58), w  olsie; Kuźnia  Ligocka  (DF60), w  olsie 

turzycowym.

Primula elatior (L.) Hill  Grudno (BE62), w kamieniołomie na południe 

od  wsi;  Mielnik  (BF36),  w  żyznych  buczynach;  RybnikNa  Młynku  (CF

59), w łęgu źródliskowym; RybnikGolejów (CF59), w łęgu olszowym.

Sphagnum  fallax  (Klinggr.)  Klinggr    Górki  Śląskie  (CF58),

w  śródleśnym  rozlewisku;  RybnikSiedliska  (CF59),  na  obrzeżach  lasów 

olszowych;  RybnikMłyny  (CF59),  na  skraju  lasu  olszowego;  Kuźnia 

Ligocka  (DF60),  na  obrzeżach  lasów  olszowych,  w  przydrożnym  rowie

i  olsie  turzycowym;  Przegędza  (DF60),  na  skraju  łęgu  źródliskowego; 

Kobiór  (DF62),  w  leśnych  rowach;  KobiórPlichtowice  (DF62),  przy 

leśnych drogach; Mitręgówka (DF62), przy leśnych drogach i w rezerwacie 

przyrody  „Babczyna  Dolina”;  TychyPaprocany  (DF62),  w  leśnym  rowie; 

TychyZuzuanna (DF62), w rowie przy śródleśnym stawie.

Sphagnum palustre L.  Górki Śląskie (CF58), w śródleśnym rozlewisku; 

Zwonowice  (CF58),  w  olsie  turzycowym  i  lesie  olszowym;  GliwiceNa 

Młynku (CF59), w łęgu źródliskowym; Paproć (CF59), w łęgu przy trasie
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Epipactis helleborine Helichrysum arenarium

Polytrichum communeLeucobryum glaucum
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kolejki wąskotorowej; RybnikOchojec (CF59), w łęgu olszowym; Rybnik

Siedliska  (CF59), w  łęgu  źródliskowym  i na obrzeżach  lasów olszowych. 

RybnikStodoły  (CF59),  w  łęgu  olszowym;  Kuźnia  Ligocka  (DF60),

w  przydrożnym  rowie;  OrzeszeZgoń  (DF61),  w  przydrożnym  rowie; 

Gostyń (DF62), w rowie w kwaśnej dąbrowie; KobiórPlichtowice (DF62), 

przy leśnej drodze; Mitręgówka (DF62), przy leśnej drodze; Kobielice (DF

71), na skraju grądu i w grądzie z dębem czerwonym.
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Rośliny rzadkie

Asplenium trichomanes L.  Mielnik (BF36), na skale w żyznej buczynie.

Cirsium canum (L.) All.  WrocławRędzin (BE38), na zarastającej łące.

Hieracium aurantiacum L.  Jugowa (BE63), przy domu na skraju wsi.

Hyoscyamus niger L.  WrocławRędzin (BE38), przy drodze gruntowej.

Ornithogalum umbellatum L.  Lasowice (BE05), przy drodze gruntowej 

do oczyszczalni ścieków.

Polypodium  vulgare  L.    Świebodzice  (BE74),  na  skałach  przy  ul. 

Kasztanowej.

Primula veris L.  Dziewin (BE15), na skraju lasu przy starorzeczu i przy 

drodze  gruntowej  w  kierunku  Odry;  Grudno  (BE62),  w  nieczynnym 

kamieniołomie na południe od wsi.

Sambucus  ebulus  L.    Górażdże  (CF15),  przy  leśnej  drodze  na  północ

od kamieniołomu.

Tulipa  sylvestris  L.    Bystrzyca  Kłodzka  (BF36),  w  zadrzewieniu  nad 

Nysą  Kłodzką.  Gatunek  odnaleziony  przez  Panią  Iwonę  S.  Więcej  o  tej 

roślinie  na  stronie:  https://www.dionp.pl/dzikietulipanyzbystrzycy

klodzkiej

Vicia  grandiflora  Scop.  –  Ścinawa  (BE15),  licznie  na  obrzeżach  łąk

i przydrożach w kierunku Lasowic; Żywocice (CF25), w polu jęczmienia.

Vinca  minor  L.  –  Lipinki  (BD62),  na  skraju  boru  sosnowego

i  w  zadrzewieniu  we  wsi;  Zwoonowice  (CF58),  w  kwaśnej  buczynie. 

RybnikOchojec  (CF59),  na  skraju  grądu  i  przy  skrzyżowaniu  leśnych 

dróg. RybnikStodoły (CF59), na skraju lasu przy przejeździe kolejowym.
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Rośliny inwazyjne

Bromus  carinatus  Hook  &  Arn.    WrocławOsobowice  (BE49),  przy  ul. 

Ćwiczebnej; Sumina (CF58), przy leśnym parkingu.

Heracleum  sosnowskyi  Manden.    Sieroszowice  (BD91),  przy  drodze 

gruntowej  na  północ  od  wsi;  Strzeganowice  (BE57),  przy  zadrzewieniu 

koło autostrady A4; Witoszów Dolny (BE74), nad Jabłońcem, Witoszówką 

i w zadrzewieniach na wysypisku odpadów; Bardo (BF16), w zadrzewieniu 

nad  Nysą  Kłodzką;  WrocławWojnów  (CE40),  na  nieużytku  przy  ul. 

Strachocińskiej; Siechnice (CE50), koło śluzy nr 2.

Impatiens  glandulifera  Royle    Marciszów  (BE72),  w  ziołoroślach  przy 

moście kolejowym; Nowe Bogaczowice  (BE72), przy domu we wsi;   Stare 

Bogaczowice  (BE73), nad Strzegomką; Czadrów (BE82, w zaroślach nad 

Zadrną  i w przydomowej uprawie; Szalejów Dolny (BF25), nad Bystrzycą 

Dusznicką;  Gorzanów  (BF36),  nad  Łomnicą;  Łężczak  (CF57),  na 

obrzeżach  rezerwatu przyrody  „Łężczak”; Markowice  (CF67), w zaroślach 

nad ciekiem przy drodze do Budzina; Bełk (DF50), nad Bierawką.

Parthenocissus  inserta  (A.  Kern)  Fritch    Lipinki  (BD62),

w  zadrzewieniu  we  wsi;  Sława  (BD62),  w  zadrzewieniach  nad  południe

od  miasta;  Piskorzowice  (BE38),  w  zadrzewieniu;  Kotowice  (BE38),

w  zadrzewieniu;  WrocławOsobowice  (BE49),  przy  ul.  Ćwiczebnej

i  w  zadrzewieniu  nad  Trzcianą  przy  ogródkach  działkowych;  Wrocław

Brochów  (BE59),  na  nieużytku  nad  Brochówką  między  torowiskami; 

Borzygniew (BE66), na drzewach przy ul. Rumiankowej; Witoszów Dolny 

(BE74),  w  zadrzewieniach  na  wysypisku  odpadów;  Gogolin  (CF15),

na skraju lasu koło przejazdu kolejowego na ul. Kamiennej; Górażdże (CF

16),  przy  leśnej  drodze  niedaleko  składu  materiałów  wybuchowych; 

Brzezina  (DF60),  w  przydrożnym  rowie;  Przegędza  (DF60),  przy  leśnej 

drodze koło stawu Karnatowiec.

Phytolacca americana L.  Sumina (CF58), przy leśnym parkingu.

Reynoutria japonica Houtt.  Wschowa (BD64), przed rondem od strony
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Leszna; Tymowa (BE04), przy zjeździe na Dziesław; Lubiąż  (BE25), przy 

drodze  nad  Odrą,  w  zadrzewieniu  niedaleko  wiatraka  i  przy  posesji

w mieście; Radecz (BE27), przy drodze od strony Żerkowa; Piotrówek (BE

34),  przy  drodze  we  wsi;  Pogalewo  Małe  (BE36),  przy  drodze  we  wsi; 

WrocławRędzin (BE38), przy drodze i przed posesją przy ul. Ostrowskiej; 

Piskorzowice (BE38), przy żwirowni; WrocławKowale (BE49), przy domu 

na  ul.  Kowalskiej;  WrocławNowy  Dom  (BE49),  po  zachodniej  stronie 

wału  przeciwpowodziowego;  WrocławOpatowice  (BE49),  w  zadrzewieniu 

nad  Odrą;  Kąty  Wrocławskie  (BE57),  niedaleko  stacji  kolejowej; 

Krobielowice  (BE57),  przy  mauzoleum  feldmarszałka  Blüchera;  Sośnica 

(BE57), przy ogrodzeniu zakładu na wschód od wsi; Radwanice (BE59), 

przy  torach  koło  wiaduktu  kolejowego  na  ul.  Szkolnej;  Rzeplin  (BE59), 

przy wjeździe  do wsi  od  strony Biestrzykowa;  Święta Katarzyna  (BE59), 

przy zjeździe z obwodnicy Wrocławia w ul. Zacharzycką; WrocławBrochów 

(BE59),  nad  Brochówką;  WrocławKsięże  (BE59),  przy  ul.  Cieszyńskiej

i  nad  Zatoką  Oława;  WrocławWojszyce  (BE59),  przy  posesji  na  ul. 

Gałczyńskiego; Zacharzyce (BE591), przy źródłach Brochówki. Jastrowiec 

(BE62),  nad  strumieniem  we  wsi;  Żórawina  (BE69),  przy  fosie  pałacu; 

Bogunów  (BE69),  przy  drodze  we  wsi;  Chwaliszów  (BE73),

nad  Czyżynką;  Stare  Bogaczowice  (BE73),  we  wsi;  Pogorzała  (BE74),

nad  Witoszówką;  Świebodzice  (BE74),  na  brzegu  Pełcznicy  i  przy 

wyjeździe  z miasta drogą 374; Wałbrzych  (BE74), przy ul. Wrocławskiej; 

Witoszów  Dolny  (BE74),  w  wielu  miejscach  nad  Witoszówką;  Tyńczyk 

(BE78),  w  rowie  przy  ul.  Szkolnej.  Czadrów  (BE82),  we  wsi;  Paczków 

(BE28),  za  skrzyżowaniem  na  Bily  Potok;  Otmuchów  (BE29),

za  skrzyżowaniem  w  kierunku  Śliwic;  Domaszków  (BE46),  naprzeciwko 

marketu  przy  stumieniu  i  przy  ul.  Międzyleskiej;  Borowa  (CE30),  przy 

przejeździe  kolejowym;  Łany  (CE40),  na  klombie  przy  ul.  Wojnowskiej; 

Żywocice  (CF25),  w  zadrzewieniu  na  skraju  pola  przy  ul.  Reymonta; 

Poborszów  (CF26),  przy  zjeździe  do  wsi;  Bierawa  (CF37),  przy  ul. 

Gliwickiej  niedaleko  stacji  kolejowej.  Ciężkowice  (CF46),  przy  drodze  do 

Raciborza;  Sośnicowice  (CF49),  za  wsią  w  kierunku  Gliwic;  Rybnik

Golejów, przy ul. Gliwickiej; Wilcza (CF59), przy wjeździe do wsi od strony 

Gliwic i przy drodze w lesie w kierunku Rybnika; Markowice (CF67), przy
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stacji  kolejowej;  RybnikParuszowiec  (CF69),  przy  skrzyżowaniu  ulic 

Wielopolskiej  i  Mikołowskiej;  RybnikWielopole  (CF69),  nad  Potokiem

z  Kamienia;  Kuźnia  Nieborowska  (DF40),  przy  przejeździe  kolejowym; 

Gliwice  (DF40),  przy  zjeździe  na  Żernice;  GliwiceBojków  (DF40),  przy 

stacji  kontroli  pojazdów,  na  północ  od  zjazdu  na  autostradę  A4,  na 

skarpach autostrady A4, w zadrzewieniu i przy domach; MikołówBorowa 

Wieś  (DF41),  nad  Promną;  Bełk  (DF50),  przy  drodze  pożarowej; 

CzerwionkaLeszczyny  (DF50), przy ul. Furgoła  i nad Bierawką; Rybnik

Młyny  (DF50),  we  wsi;  Tychy  (DF52),  przy  ul.  Krakowskiej;  Przegędza 

(DF60),  koło  leśniczówki  na  polanie  Kanetowiec;  Żory  (DF60),

przy  ulicach:  Nowopszczyńskiej,  Nad  Rudą  i  Kolejową;  Branica  (DF61), 

przy  przejeździe  kolejowym; Palowice  (DF61),  przy  kościele; Babice  (DF

62),  na  nieużytku  przy  ul.  Starowiślanej;  Kobiór  (DF62),  przy  drodze

na północ od miasta; Babice (DF64), przy ul. Tyskiej; Wykopaniska (DF

64), przy zabudowaniach koło wału przeciwpowodziowego.

Reynoutria sachalinensis  (F. Schmidt) Nakai   OrzeszeZawiść  (DF51,

61), na skraju lasu przy ul. Pszczyńskiej

Reynoutria  ×bohemica  Chrtek  &  Chrtkova    Ścinawa  (BE15),  przy 

zadrzewieniu  na  ul.  Żołnierskiej;  Lubiąż  (BE25),  na  brzegu  Młynnej

i przy drodze pożarowej; Lubiąż (BE35), na południe od mostu nad Odrą; 

WrocławRędzin  (BE38),  pod  obwodnicą  autostradową  A8;  Świebodzice 

(BE74), na brzegu Pełcznicy; Wałbrzych  (BE74), przy drodze od Zamku 

Książ; Korfantów (CF13), nad Ścinawą Niemodlińską; 

Rhus typhina L.   Piskorzowice  (BE38), przy  żwirowni; Witoszów Dolny 

(BE74), w zadrzewieniach na wysypisku odpadów.

Rubus  laciniatus Willd.   Borzygniew  (BE66), na hałdzie ziemi przy ul. 

Rumiankowej.

Rudbeckia laciniata L.  Ligota Mała (CE41), przy drodze za wjazdem do 

wsi i przy gospodarstwie na północ od Suchej Rzeki.

Sorbaria  sorbifolia  (L.)  A.Br.    Lipinki,  Sława  (BD62),  na  obrzeżach 

borów sosnowych; RybnikMłyny (DF50), przy ul. Hotelowej.
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