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Rośliny zagrożone wymarciem

Allium scorodoprasum L. - Krosnowice (BF-26), nad Duną.

Anchusa arvensis L. - Bełk (DF-51), na skraju pola na północ od wsi.

Aquilegia vulgaris L. - Mikołów-Jamna (DF-52), przy leśnej drodze 
niedaleko zbiornika Starganiec; Regielowiec (DF-52), przy leśnej drodze; 
Szczejkowice (DF-60), przy ścieżce w lesie sosnowym

Batrachium aquatile (L.) Dumort. - Piotrowice (BD-90), w zbiorniku 
pożarowym niedaleko dębu „Chrobry”; Nieprosin (CE-34), w śródłąkowym 
rowie

Batrachium circinatum (Sibth.) Fr. - Nieprosin (CE-34), w śródpolnym 
rowie.

Bromus secalinus L. - Białogórze (AE-35), licznie na polu żyta.

Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch - Kępno (CF-45), w cieku na 
północ od stacji kolejowej.

Carex elata All. - Bełk (DF-51), w rozlewisku przy łęgu na północ od wsi.

Carex paniculata L. - Mikołów-Reta Śmiłowicka (DF-52), w łęgu 
olszowym.

Cirsium rivulare (Jacq.) All. - Tabor Wielki (CE-25), na wilgotnej łące; 
Solniki Wielkie (CE-42), na wilgotnej łące.

Colchicum autumnale L. - Pisary (BF-56), na łące nad Nysą Kłodzką

Comarum palustre L. - Piotrowice (BD-90), w zbiorniku pożarowym 
niedaleko dębu „Chrobry”; Osiny (CE-25), w śródpolnym rowie; Woszczyce 
(DF-61), na skraju olsu na południe od wsi.

Consolida regalis Gray - Wrocław-Ratyń (BE-47), na polu jęczmienia.

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. - Bralin (CE-25),
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Allium scorodoprasum Anchusa arvensis

Bromus secalinus Consolida regalis
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na wilgotnej łące; Turkowy (CE-35), na wilgotnej łące.

Equisetum telmateia Ehrh. - Bełk (DF-51), w łęgu na północ od wsi.

Gagea arvensis (Pers.) Dumort- Wrocław-Rędzin (BE-48), na terenach 
rolniczych.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort - Ziemlin (BD-78), przy polnej drodze; 
Wrocław-Świniary (BE-38), na terenach rolniczych; Wrocław-Rędzin (BE-
48), na terenach rolniczych.

Galanthus nivalis L. - Brzezica (BE-78), na skraju wsi, przy pałacu; 
Kotowice (CE-50), w lesie za stacją kolejową.

Geranium dissectum L. - Łężyce (BF-24), przy zadrzewieniu nad stawem.

Gladiolus imbricatus L. - Stradomia Wierzchnia (CE-23), na łące 
zmiennowilgotnej w użytku ekologicznym „Storczyk”.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Podgórki (BE-60), w kamieniołomie
i na przyległej łące.

Hepatica nobilis Schreb. - Mikołów-Sośnia Góra (DF-51), w łęgu 
jesionowo-olszowym nad Jasienicą.

Lathraea squamaria L. - Mikołów-Sośnia Góra (DF-51), w łęgu 
jesionowo-olszowym nad Jasienicą.

Lathyrus tuberosus L. - Wrocław-Przedmieście Oławskie (BE-49),
na trawniku przy ul. Dobrzyńskiej.

Ledum palustre L. - Mikołów-Jamna (DF-52), w brzezinie bagiennej 
niedaleko torów kolejowych.

Leucoium vernum L. - Czadrów (BE-82), na brzegu strumienia przy łęgu 
olszowym; Łężyce (BF-24), w zadrzewieniu koło zabudowań PGR; 
Krosnowice (BF-26), licznie w łęgu nad Duną Dolną; Roztoki (BF-46),
w łęgu nad Bielicą.
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Dactylorhiza majalis Galanthus nivalis

Gladiolus imbricatus Ledum palustre
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Lunaria rediviva L. - Pisary (BF-56), na skraju łęgu nad Nysą Kłodzką; 
Świerklany Górne (DF-60), przy łęgu.

Lysimachia thyrsiflora L. - Borówki (BE-10), na torfowisku w rezerwacie 
przyrody; Palowice (DF-61), w olsie źródliskowym na południe od wsi; 
Woszczyce (DF-61), na skraju olsu na południe od wsi.

Matteuccia struthiopteris (L,) Tod. - Turza Śląska (CF-78), w łęgu nad 
Leśnicą; Mikołów-Reta Śmiłowicka (DF-52), w grądzie; Regielowiec (DF-
52), przy leśnej drodze na skraju kwaśnej dąbrowy; Orzesze-Mościska 
(DF-61), w zadrzewieniu olszowym przy ul. Majakowskiego.

Myosurus minimus L. - Wrocław-Świniary (BE-38), na terenach 
rolniczych.

Ononis repens L. - Kępno (CF-45), na torowisku przy ul. Zachodniej.

Orchis mascula (L.) L. - Podgórki (BE-60), w kamieniołomie.

Ornithogalum umbellatum L. - Nowa Sól (BD-60), w zadrzewieniu 
łęgowym nad Odrą; Orzesze (DF-51), na skraju olsu na południe od 
miasta; Mikołów-Jamna (DF-52), w lesie brzozowym przy ul. Kościuszki; 
Woszczyce (DF-61), przy leśnej drodze niedaleko ul. Suszeckiej.

Petasites albus Gaertn. - Orzesze (DF-51), w młodniku dębowym
na południe od miasta; Stara Szklarnia (DF-51), w łęgu olszowym; 
Palowice (DF-61), na skraju lasu dębowego przy wsi.

Polygonatum verticillatum (L.) All. - Mikołów-Jamna (DF-52), w kwaśnej 
buczynie i lesie mieszanym.

Rumex palustris Sm. - Dziadów-Most (CF-43), w łęgu.

Salvia glutinosa L. - Gorzyczki (CF-48), w grądzie nad Olzą.

Senecio rivularis (Jacq.) Rchb. - Turkowy (CE-35), na wilgotnej łące.

Thalictrum lucidum L. - Nieprosin (CE-34), w szuwarze nad 
Czarną Widawą; Solniki Wielkie (CE-42), na wilgotnej łące.
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Lunaria rediviva Orchis mascula

Petasites albus Salvia glutinosa



  

Vaccinium uliginosum L. - Mikołów-Jamna (DF-52), w brzezinie 
bagiennej.

Valeriana dioica L. s. str. - Wodzisław Śląski-Zamysłów (CF-79), w łęgu.

Veratrum lobelianum Bernh. - Mikołów-Jamna (DF-52), w łęgu nad 
Jamną.
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Rośliny objęte ochroną prawną

Allium ursinum L. - Łaziska (CF-78,-89), w grądzie przy granicy państwa 
i w łęgu nad Olzą; Szczejkowice (DF-60), w łęgu olszowym.

Angelica archangelica subsp. litoralis (Fr.) Thell. - Wrocław-Plac 
Grunwaldzki (BE-49), w zaroślach na Wyspie Szczytnickiej.

Carlina acaulis L. - Podgórki (BE-60), w zaroślach przy kamieniołomie; 
Boboszów (BF-56), na skarpie doliny Nysy Kłodzkiej.

Centaurium erythraea Rafn - Krosnowice (BF-26), na zarastającym 
nieużytku nad Duną Dolną; Roztoki (BF-46), na suchej łące nad 
Goworówką.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr - Orzesze (DF-51),
na skraju olsu i w łęgu na południe od miasta.

Daphne mezereum L. - Roztoki (BF-46), na skraju lasu; Podlesie (DF-60), 
w łęgu.

Epipactis helleborine (L.) Crantz - Podgórki (BE-60), w kamieniołomie; 
Skrzyszów (CF-79), na skraju kwaśnej buczyny.

Helichrysum arenarium (L.) Moench - Kozłów (AE-09), przy leśnej drodze 
do Pustyni Kozłowskiej, w kilku miejscach; Piotrowice (BD-90), przy leśnej 
drodze na północ od torfowiska „Krowie Bagno”; Wrocław-Ratyń (BE-47), 
na suchym fragmencie łąki; Wrocław-Przedmieście Świdnickie (BE-49),
na skarpie nasypu kolejowego; Tabor Mały (CE-25), przy skarpie drogi S8; 
Cisew Mały, Kolonia Paździerowice (CE-59), na piaszczystych nieużytkach.

Listera ovata (L.) R. Br. - Podgórki (BE-60), w kamieniołomie.

Nymphaea alba L. - Kępno (CF-45), w stawie przy Amfiteatrze.

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. - Kolonia Paździerowice (CD-
59), w zadrzewieniach sosnowych; Rybnik-Gotartowice (DF-60), licznie
w borach sosnowych.
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Primula elatior (L.) Hill - Podgórki (BE-60), w kamieniołomie; Czadrów 
(BE-82), na skraju olszyny przy stawach; Łężyce (BF-24), w zadrzewieniu 
koło zabudowań PGR; Kłodzko (BF-25), przy drodze od strony Szalejowa; 
Krosnowice (BF-26), w łęgu nad Duną Dolną; Łaziska (CF-89), w łęgu nad 
Olzą.

Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. - Mikołów-Jamna (DF-52), w łęgu
na wschód od zbiornika Starganiec; Mikołów-Reta Śmiłowicka (DF-52),
w łęgu; Rybnik-Gotartowice (DF-60), na źródlisku przy dawnej linii 
kolejowej i w rowach przy leśnych drogach; Szczejkowice (DF-60), przy 
strumieniu w borze sosnowym; Woszczyce (DF-61), w olsach 
torfowcowych.

Sphagnum palustre L. - Rybnik-Gotartowice (DF-60), w rowie z wodą
w lesie dębowym na północ od stacji kolejowej; Szczejkowice (DF-60), przy 
łęgu; Woszczyce (DF-61), w olsie torfowcowym.
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Rośliny rzadkie

Datura stramonium L. - Krosnowice (BF-26), licznie na skraju pola 
uprawnego; Nowa Sól (BD-60), w dolinie Czarnej Strugi, na skarpie 
nasypu ul. Wodnej.

Hottonia palustris L. - Piotrowice (BD-90), w zbiorniku pożarowym 
niedaleko dębu „Chrobry”.

Primula veris L. - Bolesławów (BF-47), nad potokiem Kamienica.

Vinca minor L. - Rybnik-Gotartowice (CE-50), w borach sosnowych.
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Rośliny inwazyjne

Bromus carinatus Hook & Arn. - Smardzewo (BD-20), na poboczu polnej 
drogi; Łężyce (BF-24), przy zadrzewieniu nad stawem; Wędrynia (CE-78), 
licznie wzdłuż śródpolnych dróg; Godów-Zamoście (CF-49), na końcu ulicy 
Stawowej i dalej, przy polnej drodze; Świerklany Górne (DF-60),
na poboczu drogi i na przydrożu ul. Tulipanowej.

Bunias orientalis L. - Wrocław-Ołtaszyn (BE-59), przy ogrodach 
działkowych na ul. Koszyckiej.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray - Przygodzice (CD-94),
na nieużytku na północ od karczmy przy ul. Wrocławskiej; Kotowskie (CE-
04), w zaroślach nad Złotnicą; Bielawa (CE-40), w zaroślach nad Oleśnicą; 
Kępno (CF-45), nad Strugą Parzynowską; Kalisz (CF-46), w zaroślach nad 
Kanałem Bernardyńskim.

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier - Pisary (BF-56),
na wilgotnej łące i w łęgu nad Nysą Kłodzką.

Heracleum sosnowskyi Manden. - Wrocław-Plac Grunwaldzki (BE-49),
w zaroślach na Wyspie Szczytnickiej; Piekary (CE-51), na hałdzie ziemi 
koło przejazdu kolejowego; Połomia (CF-79), nad Szotkówką; Mikołów-
Borowa Wieś (DF-41), przy płocie budynku niedaleko szkoły podstawowej; 
Mikołów-Mokre (DF-51), na skraju lasu i na śródpolnej między.

Impatiens glandulifera Royle – Szczytna (BF-24), nad Kamiennym 
Potokiem; Złotno (BF-24), w kilku miejscach nad Kamiennym Potokiem
i we wsi, przy jego dopływie; Pisary (BF-56), w łęgach nad Nysą Kłodzką; 
Gorzyce-Kolonia Fryderyk (CF-48), w lesie nad Leśnicą; Gorzyczki (CF-48), 
przy drodze we wsi; Godów-Olszyna (CF-49), na skraju olsu; Łaziska (CF-
78,-89), w lesie wzdłuż drogi gruntowej do Vernovic i w łęgach nad Olzą; 
Turza Śląska (CF-78), w lasach olszowych nad Leśnicą; Wodzisław Śląski-
Zamysłów (CF-79), w łęgu i przy polnej drodze.

Mahonia aquifolium Pursh - Łozy (AD-97), przy drodze do Świętoszowa;
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Wrocław-Rędzin (BE-48), w lesie przy skrzyżowaniu dróg Wędkarzy
i Żużlowców oraz w zadrzewieniu przy śluzie; Stara Szklarnia (DF-51),
w lesie dębowym; Mikołów-Jamna (DF-52), w borze sosnowym.

Parthenocissus inserta (A. Kern) Fritch - Wrocław-Ratyń (BE-47), przy 
leśnej drodze; Wrocław-Brochów (BE-59), w zadrzewieniu przy ul. 
Gruzińskiej oraz między ul. Polną i Nepalską; Żory (BE-69),
w zadrzewieniu przy ul. Włościańskiej; Przystronie (BE-87), w śródpolnym 
zadrzewieniu przy drodze do Ratajna; Kopice (CE-91), na skraju 
kompleksu leśnego w stronę przysiółka Lesie; Tarnica (CE-92),
na przydrożnych drzewach w kierunku zjazdu na Rogi oraz na tarninie 
przy drodze na północ od wsi; Rybnik-Gotartowice (DF-60),
w zadrzewieniu przy ul. Sygnały; Świerklany Górne (DF-60), przy leśnej 
drodze.

Reynoutria japonica Houtt. - Nowa Sól (BD-60), przy domu na ul. Polnej 
oraz przy ogrodach działkowych; Wrocław-Gajowice (BE-49), przy bloku 
na ul. Stalowej, koło parkingów przy ul. Manganowej i na skarpach 
nasypu kolejowego przy ul. Manganowej; Domasław (BE-58), jako roślina 
ozdobna na posesji przy ul. Tynieckiej; Wrocław-Ołtaszyn (BE-59),
na nieużytku przy skrzyżowaniu ulic Brylantowej i Kryształowej; Bożanów 
(BE-65), przy drodze we wsi, niedaleko Tarnawki; Panków (BE-65), licznie 
nad Bystrzycą w kierunku Śmiałowic i przy wjeździe do wsi od strony 
Wierzbnej; Maniów (BE-66), przy drodze na północ od wsi; Brzoza (BE-68), 
przy wjeździe do wsi; Żórawina (BE-69), na terenie posesji przy ul. 
Niepodległości; Mokrzeszów Górny (BE-74), na śródpolnym nieużytku na 
zachód od wsi, przy drodze gruntowej na wschód od owczarni i przy leśnej 
drodze na zachód od wsi; Klecin (BE-75), przy śródpolnym zadrzewieniu 
za zjazdem na Witków; Dzierżoniów (BE-86), nad Piławą przy ul. 
Kopernika; Kołaczów (BE-86), przy cieku we wsi; Strzelin (BE-89), przy 
moście nad Oławą na ul. Brzegowej; Polanica Zdrój (BF-25), przy ul. Jana 
Pawła II, koło parku; Krosnowice (BF-26), przy drodze koło pałacu; 
Grzymalin (BF-32), przy drodze we wsi i wokół zrujnowanej posesji; 
Kamienica (BF-37), w kilku miejscach nad potokiem Kamienica; 
Bolesławów (BF-47), nad potokiem Kamienica; Międzylesie (BF-56), nad
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Nysą Kłodzką niedaleko marketu budowlanego; Smreczyna; (BF-56), przy 
drodze we wsi; Syców (CE-23), przy wjeździe do miasta od strony 
Stradomii Wierzchniej; Chojęcin-Szum (CE-25), przy posesji na ul. 
Różanej; Poniatowice (CE-32), przy drodze we wsi; Nadolice Wielkie (CE-
50), przy drodze w wsi; Oława (CE-61), przy ul. 11 Listopada; Chudoba 
(CE-77), nad Budkowiczanką; Kopice (CE-91), przy stawie w parku
i w łęgu dębowo-wiązowym nad rzeką; Tłustoręby (CF-02), przy cieku 
niedaleko przysiółka Pielgrzymowice; Poborszów (CF-26), przy zjeździe do 
wsi; Grędzina (CF-31), przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Krótkiej oraz
w kompleksie leśnym przy moście nad Graniczną; Góra (CF-32), przy 
domu we wsi; Kępno (CF-45), przy zadrzewieniu na ul. Przemysłowej; Góra 
Świętej Anny (CF-47), przy zjeździe na MOP; Gorzyce-Kolonia Fryderyk 
(CF-48), w lesie nad Leśnicą; Gorzyce (CF-48), przy ulicach Bogumińskiej
i Raciborskiej; Godów (CF-49), we wsi; Rybnik-Golejów (CF-59), przy ul. 
Komisji Edukacji Narodowej; Buków (CF-49), nad Odrą; Łaziska (CF-78), 
przy leśnej drodze do domku myśliwskiego; Olza (CF-78), przy drodze do 
Gorzyc i wjeździe do wsi; Marklowice (CF-79), licznie przy ul. Wyzwolenia; 
Wodzisław Śląski-Wilchwy (CF-79), przy ul. Św. Wawrzyńca; Gliwice-
Łabędy (DF-30), przed mostem nad Kanałem Gliwickim; Gliwice-Sośnica 
(DF-40), przy zjeździe na drogę nr 920; Makoszowy (DF-41), przed zjazdem 
na Zabrze Południe; Zabrze (DF-41), przy budynkach i lesie przy ul. 
Chudowskiej; Czerwionka-Leszczyny (DF-50), przy ul. 3 Maja; Krywałd 
(DF-50), w lesie przy ul. Zwycięskiej; Mikołów-Bujaków (DF-51),
przy moście nad Jasienicą; Mikołów-Mokre (DF-51), w lesie łęgowym; 
Mikołów-Jamna (DF-52), na skraju łęgu nad rzeką Jamna i przy 
przejeździe kolejowym; Regielowiec (DF-52), w łęgu; Kuźnia Ligocka (DF-
60), przy torach; Rybnik-Paruszowiec (DF-60), przy przejeździe kolejowym; 
Żory (DF-60), koło parkingu leśnego przy ul. Szczejkowickiej; Woszczyce 
(DF-61), przy drodze do lasu; Żwaka (DF-61), przy drodze do żwirowni.

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai - Miłoszyce (CE-51), przy 
drodze we wsi; Skarbiszów (CE-94), przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej
i Narockiej.

Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtkova - Mokrzeszów Górny (BE-74),
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przy drodze gruntowej w stronę torów kolejowych.

Rubus laciniatus Willd. - Wrocław-Brochów (BE-59), przy ogrodach 
działkowych „Hiacynt”.

Rudbeckia laciniata L. - Chojnik (CE-14), na skraju lasu za wsią; 
Wędrynia (CE-78), na wilgotnym nieużytku przy drodze nr 494; 
Godzikowice (CF-31), przy strumieniu przed zjazdem w kierunku 
Maszkowa.
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