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Zmiany krajobrazu pod wp³ywem ekspansywnych
bylin pó³nocnoamerykañskich z rodzaju Solidago L.
Landscape transformation in the influence of expansive
North Americans perennial from Solidago L. genus.
Abstract: The Solidago genus is one of the most complex genera of higher plants. Variability of this
genus is still enlarged by hybridization and introgression, due internal properties, additionally
influenced by ecological factors. In Central Europe five representatives of Solidago (goldenrods) occur
naturally, but only one species, S. virgaurea L. is native in Europe. Other four taxa; S. canadensis L. s.l.
(var. canadensis and var. scabra), S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb. are of alien origin.
They were introduced into Europe from areas of its original distribution in eastern North America in
the 18th century as horticular plants. In south-west part territory of Poland the most often taxon is
S. gigantea, species, that occurs in moist, less disturbed habitats. S. canadensis s.l. occurs more
rarely, but the populations make well-stocked clumps in ruderal habitats. The described occurrence
frequency seems to be dependent from structure of agricultural landuse. Above species belong to
invasive type and are considered as a dangerous to native vegetation. They function in ecosystems of
meadows and riversides and build the biodiversity of seminatural associations. Expansive taxa of
genus Solidago shows morphological similarity and their taxonomical status in Europe (particularly
S. canadensis s.l.) is still discussed. In the contrary, S. graminifolia doesn’t show any evidence of
aggressive expansion: area of distribution of this species is limited to a single geographical locality
in Lower Silesia.
Key words: landscape transformation, goldenrods, invasive species, neophytes, plants associations,
chromosome number
S³owa kluczowe: zmiany krajobrazu, naw³oæ, gatunki inwazyjne, neofity, zbiorowiska roœlinne, liczba
chromosomów

Wstêp
Rodzaj Solidago L. ma zasiêg euroazjatycko-pó³nocnoamerykañski i obejmuje oko³o 120 gatunków. Centrum jego wystêpowania jest Ameryka Pó³nocna. W Polsce wystêpuj¹ cztery gatunki naw³oci (Solidago L.): naw³oæ póŸna
(S. gigantea Aiton,), kanadyjska (S. canadensis L. s. l.), pospolita (S. virgaurea L.) oraz w¹skolistna (S. graminifolia (L.) Elliott.) (Rostañski [w:]
Paw³owski i Jasiewicz 1971). Trzy pierwsze gatunki nale¿¹ do podrodzaju So-
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lidago, zaœ S. graminifolia (L.) Elliott. do podrodzaju Euthamia Nutt. (Rostañski [w:] Paw³owski i Jasiewicz 1971, Mc Neil 1976).
Jedyny rodzimy dla Europy gatunek to S. virgaurea, w jego obrêbie wyró¿nia siê dwa podgatunki: typowy (S. virgaurea L. subsp. virgaurea) oraz górski
(S. virgaurea L. subsp. alpestris), ró¿ni¹ce siê zasiêgiem wystêpowania i cechami morfologicznymi.
Pozosta³e taksony pochodz¹ z Ameryki Pó³nocnej i s¹ bylinami, tworz¹cymi
rozleg³e kêpy, b¹dŸ ³any. Zwykle osi¹gaj¹ wysokoœæ od 50 do 200 cm, choæ
spotyka siê okazy dochodz¹ce nawet do 250 cm. Preferuj¹ siedliska zasobne
w zwi¹zki azotowe o obojêtnym odczynie pod³o¿a. Dziêki szerokiej tolerancji
na warunki œrodowiska i du¿ej ekspansywnoœci S. gigantea i S. canadensis s. l.
gwa³townie rozprzestrzeni³y siê na siedliskach antropogenicznych, a nastêpnie naturalnych. Roœliny te wkraczaj¹c do zbiorowisk przekszta³caj¹ je w ró¿nym stopniu, a nawet tworz¹, razem z rudbeki¹, odrêbne zbiorowisko roœlinne
– Rudbeckio-Solidaginetum. Naw³oæ kanadyjska zosta³a sprowadzona do Europy jako roœlina ozdobna i miododajna w 1736 roku. Natomiast naw³oæ póŸna
pojawi³a siê po raz pierwszy na Wêgrzech w 1863 roku. W Polsce oba gatunki
s¹ znane z uprawy od XIX wieku, a pocz¹tek ich masowej ekspansji datuje siê
na lata 40. i 50. XX wieku. Kolonizacyjna wêdrówka tych gatunków rozpoczê³a siê od „opuszczenia” upraw ogrodowych i zasiedlania w pierwszej kolejnoœci miejsc ruderalnych, zw³aszcza w obrêbie miast. Nastêpnie zadomowi³y
siê one na sta³e na zrêbach leœnych, w zaroœlach ³êgowych oraz w wiklinach
nadrzecznych. Dziœ zupe³nie zadomowione, wystêpuj¹ jako kenofity w wielu
zespo³ach, niszcz¹c roœlinnoœæ miejscow¹, maj¹c przewagê dziêki tworzeniu
licznych korzeni bocznych i rozmna¿aniu wegetatywnemu (Grime 2002).
Obecnie uwa¿ane s¹ za gatunki inwazyjne i nale¿¹ do grupy uci¹¿liwych
i trudnych do wyplenienia chwastów.
Naw³oæ w¹skolistna przyby³a do Europy razem z pozosta³ymi gatunkami
pó³nocnoamerykañskimi (Guzikowa i Maycock 1986), rozprzestrzenia siê
wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych, jednak nie wykazuje takiej ekspansywnoœci w zasiedlaniu nowych obszarów, jak wymienione wy¿ej taksony. Jej zasiêg
obejmuje niewielki, zwarty obszar w okolicach Niemodlina na Dolnym
Œl¹sku, a liczba stanowisk nieznacznie siê powiêkszy³a w ci¹gu minionego
stulecia (Guzikowa, Maycock 1986, Rostañski [w:] Paw³owski i Jasiewicz
1971, Dajdok, Nowak 2005).
U wszystkich gatunków naw³oci mo¿na zaobserwowaæ wysok¹ zmiennoœæ,
przejawiaj¹c¹ siê zró¿nicowaniem ekologicznym oraz bêd¹c¹ skutkiem czynników wewnêtrznych (mutacja, rekombinacja, poliploidyzacja). Zmiennoœæ ta
jest zwiêkszana przez hybrydyzacjê oraz introgresjê (Musia³ 1989). Ponadto
S. gigantea oraz S. canadensis s. l. wykazuj¹ podobieñstwo morfologiczne,
a ich status taksonomiczny (szczególnie S. canadensis s. l.) jest dyskusyjny.
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Badania kariologiczne S. gigantea oraz odmian S. canadensis z Polski
(Ma³ecka 1988) ujawniaj¹, ¿e wszystkie taksony s¹ diploidalne: S. gigantea,
S. candensis var. canadenis 2n = 18, zaœ S. canadensis var. scabra 2n = 18 +
1–2B.
Na podstawie cech mikromorfologicznych wœród ekspansywnych bylin rodzaju Solidago mo¿na wydzieliæ trzy taksony: S. gigantea, S. canadensis var.
canadensis i S. canadensis var. scabra. Cechami jakoœciowymi, którymi ró¿ni¹ siê taksony rodzaju Solidago, s¹: typ liœci oraz ow³osienie odosiowej strony liœci, zaœ cechami iloœciowymi s¹: indeks szparkowy epidermy doosiowej
oraz gruboœæ liœci (Klimczyñska 2004). W kluczu do oznaczania roœlin (Rutkowski 1998) odmiana scarba traktowana jest jako oddzielny gatunek – Solidago altissima L. Jednak czêsto w pracach fitosocjologicznych S. canadensis
jest traktowane jako jeden takson ze wzglêdu na trudnoœci techniczne w odró¿nieniu odmian.
Celem pracy jest okreœlenie czêstoœci wyst¹pieñ, preferencji siedliskowych
oraz odró¿nienie w terenie poszczególnych taksonów rodzaju Solidago L.
W zakres badañ wchodzi tak¿e analiza kariologiczna opisywanych taksonów.
Materia³y i metody badañ
Obserwacje prowadzono w latach 2002–2005 na terenie po³udniowo-zachodniej Polski. Badaniami objêto szeœæ taksonów rodzaju Solidago L.:
S. canadensis var. canadensis L., S. canadensis var. scabra Torr.et A. Grey,
S. gigantea Aiton, S. graminifolia (L.) Elliott, S. virgaurea L. subsp. virgaurea oraz S. virgaurea L. subsp. alpestris. Na podstawie badañ terenowych,
obejmuj¹cych analizê florystyczn¹ 72 zdjêæ fitosocjologicznych, okreœlono
czêstoœæ wystêpowania oraz typy siedlisk, na których wystêpuj¹ poszczególne takso ny. Zdjê cia fito socjo logicz ne zo sta³y wy ko na ne me tod¹ Braun-Blanqueta.
Wykonano tak¿e obserwacje liczby chromosomów u poszczególnych taksonów. Wykorzystywano do tego celu merystemy wierzcho³kowe korzeni siewek, otrzymanych z nasion zebranych w terenie. Do barwienia chromosomów
pos³u¿y³a metoda Feulgena.
Wyniki i dyskusja
Wykaz analizowanych stanowisk Solidago L., typy siedlisk i wyszczególnienie gatunków tam wystêpuj¹cych zawiera za³¹cznik 1.
Solidago virgaurea jest roœlin¹ wystêpuj¹c¹ w rozproszeniu na prawie
ca³ym terenie Polski. Wœród wyró¿nionych dwóch podgatunków: typowego
(S. virgaurea L. subsp. virgaurea) oraz górskiego (S. virgaurea L. subsp. alpestris) stwierdzono, ¿e podgatunek typowy wystêpuje w seminaturalnych zbiorowiskach ³¹kowych o gospodarce ekstensywnej, w zbiorowiskach okrajkowych, na porêbach leœnych i innych miejscach o okresowo notowanych zabu-
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rzeniach. Podgatunek górski odnaleziono w lasach; zarówno naturalnych (œrodkowo europejski las dêbowy – Calamagrostio arundinacea-Quercetum petreae w W¹wozie Lipa, kwaœna buczyna górska – Luzulo luzuloides-Fagetum
na Œlê¿y), jak i antropogenicznych (monokultura œwierkowa w Karpaczu oraz
w Masywie Œnie¿nika) oraz powy¿ej górnej granicy lasu, w piêtrze kosówki.
Wœród stanowisk leœnych, tylko w trzech przypadkach (zdjêcia: 61, 62 i 66)
naw³oæ ta wystêpowa³a na typowym siedlisku leœnym, pozosta³e siedliska
by³y to przydro¿a szlaków turystycznych, porêby leœne, osuwiska, czy miejsca
wydeptywane. Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e Solidago virgaurea s. l. wystêpuje
w siedliskach bêd¹cych pod wp³ywem okresowych zaburzeñ (wydeptywanie,
osuwanie gruntu, koszenie, wypas), które eliminuj¹ inne, silniejsze konkurencyjnie, gatunki. Wœród przeanalizowanych populacji, stwierdzono 22, w których odnotowano wystêpowanie S. virgaurea s. l., w tym podgatunek górski
zawsze wystêpowa³ sam (15 populacji), a gatunek typowy sam (4 populacje),
z S. canadensis var. scabra (1 populacja), lub w towarzystwie zarówno
S. canadensis var. scabra, jak i S. gigantea (2 populacje).
S. canadensis s. l. porasta g³ównie silnie przesuszone miejsca ruderalne,
rzadziej natomiast wystêpuje na aluwiach rzecznych. Gatunek ten toleruje szeroki zakres warunków siedliskowych, kolonizuj¹c nawet skrajnie ubogie siedliska: nieu¿ytki poprzemys³owe, tereny kolejowe, œmietniska, ¿wirowiska,
przydro¿a. Natomiast S. gigantea wykazuje wiêksz¹ tolerancjê w odniesieniu
do wilgotnoœci pod³o¿a, zatem czêœciej mo¿na j¹ spotkaæ na siedliskach pó³naturalnych: aluwiach rzecznych, brzegach stawów, w wilgotnych lasach, na
polanach œródleœnych, ³¹kach.
S. gigantea okaza³ siê gatunkiem najczêœciej wystêpuj¹cym (37 populacji),
najczêœciej tak¿e wystêpowa³ sam (18 populacji), na brzegach lasów, na brzegach rzek, w miejscach okresowo zalewanych (zdjêcia 21–28, 37, 39). W dziewiêciu przypadkach wystêpowa³ z S. canadensis var. scabra, w trzech z obydwiema odmianami S. canadensis, a dwóch z S. canadensis var. scabra i S. virgaurea subsp. virgaurea, by³y to najczêœciej ugory. Odnotowano a¿ piêæ populacji, gdzie naw³oæ póŸna wspó³wystêpowa³a z w¹skolistn¹ na przydro¿u
œródleœnym oraz w opuszczonym sadzie.
S. canadensis var. scabra okaza³a siê drugim, co do czêstoœci wystêpowania, taksonem. Wœród 23 odnotowanych populacji tego gatunku, najczêœciej
(9 przypadków) wspó³wystêpowa³a z S. gigantea, lub wystêpowa³a sama
(8 przypadków) na siedliskach ruderalnych. Tak¿e jej wystêpowanie wraz
z S. virgaurea subsp. virgaurea (1 przypadek), z S. virgaurea subsp. virgaurea
i S. gigantea (2 populacje) oraz z S. gigantea i S. canadensis var. canadensis
(3 populacje) ograniczone s¹ do ugorów.
Najrzadziej wœród okreœlanych jako inwazyjne taksonów wystêpowa³a
S. canadensis var. canadensis. Odnotowano zaledwie cztery jej populacje,
wœród badanych. Z tego w jednym przypadku w zbiorowisku nie odnotowano
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¿adnego towarzysz¹cego jej taksonu Solidago. By³o to przydro¿e przy dworcu
kolejowym, gdzie wystêpowa³a licznie i wykazywa³a dobr¹ zdrowotnoœæ.
Pozosta³e trzy populacje, to wspó³wyst¹pienia z S. gigantea oraz S. canadensis
var. scabra. W tych zbiorowiskach wystêpowa³a mniej licznie, ni¿ pozosta³e
dwa taksony, zwykle na obrze¿ach kêpy lub ³anu.
W skali ca³ego kraju najczêœciej wystêpuj¹cym taksonem z rodzaju Solidago jest S. canadensis s. l. (WoŸniak i in. 2005). Potwierdza to Rostañski ([w:]
Paw³owski i Jaœkiewicz 1971) wskazuj¹c dodatkowo na odmianê scabra, jako
czêœciej wystêpuj¹c¹, ni¿ odmiana typowa. M. Guzikowa i P.F. Maycock
(1993) na podstawie badañ porównawczych tych gatunków z terenu Polski
i Kanady, stwierdzaj¹, ¿e w Polsce nie wystêpuje Solidago canadensis var.
scabra (Muhl.) Torr. et Gray w postaci zbli¿onej do taksonów amerykañskich. Rutkowski (1998) w swym kluczu traktuje zaœ ten takson jako osobny
gatunek – Solidago altissima L.
Z obserwacji prowadzonych w po³udniowo-zachodniej Polsce wynika jednak, ¿e wiêkszoœæ odnalezionych populacji to stanowiska S. gigantea. S. canadensis s. l. wystêpuje relatywnie rzadziej, jednak jej populacje zajmuj¹ du¿e
powierzchnie i tworz¹ zwykle zwarte ³any, gdzie wypieraj¹ konkurencyjnie
inne gatunki roœlin. Liczba stwierdzonych populacji poszczególnych gatunków ma tak¿e zwi¹zek z zagospodarowaniem rolniczym danego regionu kraju
i liczb¹ ugorów, gdy¿ S. canadensis s. l. najczêœciej wystêpuje na siedliskach
antropogenicznych.
Rola opisywanych kenofitów jest destruktywna, zaroœla wiklin nadrzecznych, zachwaszczone naw³ociami, skazane s¹ na zag³adê (Matuszkiewicz
2001). Inwazyjne gatunki naw³oci sta³y siê uci¹¿liwymi chwastami i stanowi¹
zagro¿enie nie tylko dla roœlinnoœci rodzimej (lasów i zaroœli ³êgowych), lecz
dla ca³ych ekosystemów (Guzikowa i Maycock 1986). Zosta³y one wpisane do
bazy danych roœlin inwazyjnych, stanowi¹cych zagro¿enie dla bioró¿norodnoœci.
Rzadziej wystêpuj¹cym taksonem jest S. graminifolia, rozprzestrzenia siê
ona wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych, jednak nie wykazuje takiej ekspansywnoœci jak wymienione wy¿ej taksony. Zasiêg S. graminifolia obejmuje
niewielki, zwarty obszar na Dolnym Œl¹sku (Guzikowa i Maycock 1986). Nielicznie jej stanowiska znajduj¹ siê na Œl¹sku, w okolicach Z³otoryi, Opola,
Niemodlina, na Pomorzu Wschodnim ko³o Go³dapi (Rostañski [w:] Paw³owski i Jaœkiewicz 1971). W czasie badañ terenowych zosta³o odnalezione nowe,
nienotowane stanowisko tego gatunku w Sosnówce, ko³o Twardogóry. Ogólnie stwierdzono 11 populacji tego gatunku wœród analizowanych zbiorowisk.
Wystêpuje ona sama (6 populacji) zwykle w zbiorowiskach ³¹kowych (rz¹d
Molinietalia), lub w borach sosnowych. W piêciu przypadkach odnotowano
wspó³wystêpowanie z S. gigantea, by³y to przydro¿a leœne, nieu¿ytkowany
sad, lub ugór, s³u¿¹cy obecnie za pastwisko dla koni (zdjêcia 43, 44, 49). Jed-
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nak w obserwowane populacje wkraczaj¹ do zbiorowisk seminaturalnych i odznaczaj¹ siê bardzo dobr¹ ¿ywotnoœci¹. Tak niewielka liczba stanowisk S. graminifolia mo¿e byæ skutkiem sposobu rozmna¿ania gatunku oraz problemów
z rozprzestrzenianiem.
Potwierdzono, znane z literatury, liczby chromosomów dla Solidago canadensis var. canadensis, S. canadensis var. scabra, S. graminifolia, S. virgaurea s. l.: 2n = 18, dla S. gigantea stwierdzono nowe liczby chromosomów:
2n = 30, 32, 38, a dla Solidago canadensis var. scabra: 2n = 34. Amerykañskie
osobniki S. altissima s¹ heksaploidami 2n = 54. Diploidalny status odmiany
scabra w Polsce jest kolejnym argumentem do wykluczenia jej to¿samoœci
z kanadyjskim gatunkiem: S. altissima. Pokrewieñstwo miêdzy polskimi taksonami S. canadensis s. l. wymaga dok³adniejszej rewizji taksonomicznej.
Porównawcze badania kariologiczne (Ma³ecka 1988, 1989), jak równie¿ badania biochemiczne (Budzianowski za Ma³ecka 1988) obalaj¹ przypuszczenie,
¿e zró¿nicowanie poœród S. canadensis s. l. wystêpuje tylko na poziomie fenotypowym. Autorzy przychylaj¹ siê do opinii, ¿e pochodzenie odmiany scabra
nie jest do koñca jasne i zas³uguje ona na oddzielny status taksonomiczny. Jednak znikomy udzia³ S. canadensis var. canadensis w analizowanych zbiorowiskach oraz jej w¹tpliwy status taksonomiczny jest podstaw¹ do wspólnego traktowania obu odmian i klasyfikowania ich pod wspóln¹ nazw¹ Solidago canadensis.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce
wnioski:
– Struktura liczebnoœci populacji taksonów rodzaju Solidago w danym rejonie kraju zale¿y od struktury u¿ytkowania gruntów oraz miejsc introdukcji
opisywanych taksonów.
– Rozprzestrzenianie S. cannadensis s. l. jest zwi¹zane z liczb¹ ugorów, pól
le¿¹cych od³ogiem, rzadziej wystêpuje na terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo.
– Zaobserwowano niewiele stanowisk Solidago bezpoœrednio nad Odr¹, poniewa¿ z tych siedlisk jest wypierana przez inwazyjne gatunki rdestowców
(Reynoutria sp.) oraz trzcinê.
– S. virgaurea s. l. wystêpuje czêœciej na siedliskach o okresowych zaburzeniach (wypas, koszenie, wydeptywanie), co mo¿e byæ skutkiem jej s³abych
w³aœciwoœci konkurencyjnych.
– Obserwacje terenowe wykaza³y, ¿e niewielkie rozprzestrzenianie siê S. graminifolia od momentu introdukcji mo¿e byæ tylko etapem inwazji tego gatunku w zbiorowiskach naturalnych.
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– Inwazyjne taksony z rodzaju Solidago pochodzenia pó³nocnoamerykañskiego stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla naturalnych ekosystemów, szczególnie dla zaroœli nadrzecznych.
– Dalsze badania, dotycz¹ce ekologii, konkurencyjnoœci oraz rozwoju taksonów rodzaju Solidago mog¹ pomóc w okreœleniu stopnia zagro¿enia zbiorowisk naturalnych z ich strony.
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Za³¹cznik 1. Spis populacji gatunków rodzaju Solidago L.
Appendix 1. Origin of populations of Solidago L. genus.
1. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.090’, E 018°26.572’; przydro¿e – 1
2. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.109’, E 018°26.517’; ugór – 1
3. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.132’, E 018°26.481’; ugór – 1, 2, 3
4. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.109’, E 018°26.517’; ugór – 1
5. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.109’, E 018°26.517’; ugór – 1
6. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.109’, E 018°26.428’; ugór – 1
7. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.118’, E 018°26.330’; ugór – 1, 3
8. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.159’, E 018°26.300’; ugór – 1, 3
9. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.142’, E 018°26.288’; ugór – 1, 3
10. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.020’, E 018°26.481’; ugór – 5
11. Zwonowice k. Rybnika; N 50°09.118’, E 018°26.330’; ugór – 1, 5
12. Wroc³aw, Swojec; N 51°06.923’, E 017°08.118’; rów przydro¿ny – 3
13. Wroc³aw, Swojec; N 51°07.166’, E 017°08.351’; przydro¿e – 3
14. Wroc³aw, Swojec; N 51°07.275’, E 017°08.797’; brzeg rzeki – 3
15. Wroc³aw, Swojec; N 51°07.209’, E 017°08.395’; przydro¿e – 1
16. Wroc³aw, Swojec; N 51°07.224’, E 017°08.799’; ugór okresowo
zalewany – 3
17. Wroc³aw, Pilczyce; N 51°07.206’, E 017°10.111’; brzeg rzeki – 3
18. Wroc³aw, Psie Pole; N 51°08.715’, E 017°09.078’; ugór – 1, 3
19. Wroc³aw, Psie Pole; N 51°08.756’, E 017°09.172’; ugór – 1, 3
20. Wroc³aw, Psie Pole; N 51°08.733’, E 017°09.062’; ugór – 1, 3
21. Uraz k. Wroc³awia; N 51°15.465’, E 016°49.671’; ugór – 3
22. Uraz k. Wroc³awia; N 51°15.465’, E 016°49.671’; ugór – 3
23. Uraz k. Wroc³awia; N 51°15.569’, E 016°49.172’; brzeg rzeki – 3
24. Uraz k. Wroc³awia; N 51°15.569’, E 016°49.172’; brzeg rzeki – 3
25. Jod³owice, Wa³ Trzebnicki; N 51°16.86’, E 016°48.621’; przydro¿e
leœne – 3
26. Jod³owice, Wa³ Trzebnicki; N 51°16.861’, E 016°48.621’; przydro¿e
leœne – 3
27. Jod³owice, Wa³ Trzebnicki; N 51°16.793’, E 16°48.171’; ugór – 3
28. Jod³owice, Wa³ Trzebnicki; N 51°16.793’, E 16°48.171’; przydro¿e,
brzeg zaroœli – 5
29. Prawików k. Lubi¹¿a; N 51°15.875’, E 016°29.790’; rów przydro¿ny – 1, 3
30. Prawików k. Lubi¹¿a; N 51°15.875’, E 016°29.790’; ugór – 1, 3, 5
31. Prawików k. Lubi¹¿a; N 51°15.875’, E 016°29.790’; ugór – 1, 3, 5
32. Wroc³aw, Na Grobli; N 51°06.038’, E 017°04.258’; ugór – 1, 3
33. Wroc³aw, Na Grobli; N 51°06.074’, E 017°04.381’; zaroœla przy rzece – 3
34. Wroc³aw, Na Grobli; N 51°05.913’, E 017°04.681’; przydro¿e – 1, 2, 3
35. Wroc³aw, Na Grobli; N 51°05.913’, E 017°04.681’; ugór – 1, 2, 3
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36. Wroc³aw, Las Rakowicki; N 51°05.630’, E 017°04.797’; przydro¿e – 1, 3
37. Wroc³aw, Las Rakowicki; N 51°05.501’, E 017°04.488’; przydro¿e
leœne – 3
38. Wroc³aw, Las Rakowicki; N 51°05.501’, E 017°04.488’; przydro¿e
leœne – 1
39. Grodków nad Nys¹ K³odzk¹; N 50°38.673’, E 017°28.718’; skarpa
nadrzeczna – 3
40. Lasy niemodliñskie, za Tu³owicami; N 50°37.579’, E 017°32.914’;
przydro¿e leœne – 3, 4
41. Lasy niemodliñskie, za Tu³owicami; N 50°38.673’, E 017°28.718’; droga
leœna – 4
42. Lasy niemodliñskie, za Tu³owicami; N 50°38.673’, E 017°28.718’;
przydro¿e leœne – 4
43. Tu³owice k. Niemodlina; N 50°37.589’, E 017°32.532’; przydro¿e
leœne – 3, 4
44. Szyd³ów k. Niemodlina; N 50°36.556’, E 017°38.432’; sad
nieu¿ytkowany – 3, 4
45. Szyd³ów k. Niemodlina; N 50°36.361’,E 017°43.908’; ³¹ka – 4
46. Szyd³ów k. Niemodlina; N 50°36.361’, E 017°43.908’; ³¹ka
trzêœlicowa – 4
47. Szyd³ów k. Niemodlina; N 50°36.361’, E 017°43.908’; podmok³a ³¹ka – 4
48. D³ugo³êka k. Wroc³awia; N 51°10.475’, E 017°10.723’; ugór – 3
49. Sosnówka k. Twardogóry; N 51°18.262’, E 017°29.459’; ugór – 3, 4
50. Sosnówka k. Twardogóry; N 51°18.262’, E 017°29.459’; ugór – 1, 3
51. Grabek k. Twardogóry; N 51°27.123’, E 017°30.666’; brzeg stawu – 3
52. Grabek k. Twardogóry; N 51°27.185’, E 017°30.685’; rów przydro¿ny – 3
53. Œlê¿a; N 50°51.361’, E 016°42.688’; przydro¿e szlaku, las
bukowo-œwierkowy – 6
54. Œlê¿a; N 50°51.971’, E 016°42.759’; przydro¿e – 6
55. Œlê¿a; N 50°52.042’, E 016°42.803’; przydro¿e – 6
56. Œlê¿a; N 50°52.136’, E 016°42.983’; porêba leœna – 6
57. Wiry k. Sobótki; N 50°50.521’, E 016°38.949’; ugór – 1, 3
58. Wielka Sowa; N 50°41.704’, E 016°28.673’; przydro¿e, porêba – 6
59. Wielka Sowa; N 50°41.766’, E 016°23.515’, przydro¿e – 6
60. Krasnowice k. K³odzka; N 50°20.498’, E 016°38.260’; przydro¿e,
brzeg pola – 2
61. Masyw Œnie¿nika; N 50°13.568’, E 016°47.135’; las œwierkowy – 6
62. Masyw Œnie¿nika; N 50°13.568’, E 016°47.135’; las œwierkowy – 6
63. Karpacz; N 50°46.135’, E 015°44.680’; przydro¿e – 6
64. Karpacz; N 50°46.131’, E 015°44.951’; ³¹ka – 5
65. Karpacz; N 50°46.142’, E 015°44.819’; las œwierkowy – 6
66. W¹wóz Lipa; N 50°58.934’, E 016°02.753’; lasostep – 6
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67. Równia pod Œnie¿k¹; N 50°44.390’, E 015°43.622’; przydro¿e – 6
68. Karpacz; N 50°46.176’, E 015°43.626’; przydro¿e, brzeg lasu – 5
69. Karpacz; N 50°46.129’, E 015°44.638’; przydro¿e – 6
70. Karpacz; N 50°46.078’, E 015°44.615’; przydro¿e – 6
71. Karpacz; N 50°45.917’, E 015°45.309’; przydro¿e – 6
72. Kowary; N 50°48.249’, E 015°46.073’; ugór – 1
1 – S. canadensis var. scabra;
2 – S. canadensis var. canadensis;
3 – S. gigantea;
4 – S. graminifolia;
5 – S. virgaurea ssp. virgaurea;
6 – S. virgaurea ssp. alpestris

