LEGENDA
Gmina Popielów
Sieć hydrograficzna
Rośliny naczyniowe - chronione
1 - Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
2 - Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
4 - Centuria pospolita (C. zwyczajna) (Centaurium erythraea)
7 - Czosnek kątowy (Allium angulosum)
8 - Czosnek niedzwiedzi (Allium ursinum)
11 - Długosz królewski (Osmunda regalis)
12 - Dzięgiel litwor (Angelica archangelica subsp. litoralis)
13 - Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
14 - Grzybienie białe (Nymphaea alba)
16 - Jaskier rzeczny (Batrachium fluitans)
17 - Jaskier wielki (Ranunculus lingua)
19 - Kotewka orzech wodny (Trapa natans)
20 - Kruszczyk (Epipactis sp.)
21 - Kruszczyk siny (Epipactis purpurata)
22 - Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
23 - Krwawnica wąskolistna (K. hyzopolistna) (Lythrum hyssopifolia)
25 - Kryszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
27 - Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
32 - Pływacz średni, p. pośredni (Utricularia intermedia)
33 - Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
34 - Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
39 - Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
40 - Róża francuska (Rosa gallica)
43 - Salwinia pływająca (Salvinia natans)
50 - Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
54 - Włosienicznik (Jaskier) pędzelkowaty (Batrachium penicillatum)
55 - Włosienicznik (Jaskier) skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum)
57 - Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
Rośliny naczyniowe - inwazyjne
28 - Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
38 - Rdestowiec (Reynoutria sp.)
Rośliny naczyniowe - rzadkie
3 - Borówka bagienna (Pijanica) (Vaccinium uliginosum)
5 - Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria)
6 - Czermień błotna (Calla palustris)
9 - Czosnek wężowy (Allium scorodoprasum)
10 - Czosnek wężowy (Allium scorodoprasum)
15 - Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
18 - Jezierza morska (Najas marina)
24 - Krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica)
26 - Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus)
29 - Okrężnica bagienna (Hottonia palustris)
30 - Osoka aleosowata (Stratiotes aloides)
31 - Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
35 - Przetacznik długolistny (Veronica longifolia)
36 - Przytulia północna (Galium boreale)
37 - Rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)
41 - Rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum)
42 - Rutewka żółta (Thalictrum flavum)
44 - Sierpik barwierski (Serratula tinctoria)
45 - Sitowie korzenioczepne (Scirpus radicans)
46 - Stokłosa prosta (Bromus erectus)
47 - Szafirek miękolistny (Muscari comosum)
48 - Szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis)
49 - Szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans)
51 - Tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora)
52 - Turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa)
53 - Turzyca wczesna (Carex praecox)
56 - Wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)
58 - Żurawina błotna (Oxycoccus palustris)
Grzyby i porosty - chronione
1 - Fistulina hepatica (Fistulina hepatica)
Grzyby i porosty - rzadkie
2 - Evernia prunastri (Evernia prunastri)
3 - Evernia prunastri (Evernia prunastri)
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