Wytyczne realizacji zamówienia Ochrona zbiorowisk kserotermicznych 2017 r.
Poz.

Obiekt

1

Skały Wernyhory

Lok.

Powierz
chnia

8k,m,n

0,38

2

Skały Wdowie z dawnym
zbiorowiskiem między
Skałami Wdowimi a
Pilnym Dołem

5c

1,07

3

Zb. między Grodziskiem
a Pilnym Dołem

12a

0,80

4

Grodzisko z dawnym
zbiorowiskiem Zbocze
pod Grodziskiem

12g

1,20

5

Skały Pochylce,
Łamańce, Ciche

Gmina
Skała
Dz. nr
1428

0,44

6

Zbiorowisko naprzeciw
Łamańców

15b, c

0,44

7

Skała Górkowa i
Górczyna

15o, 18a

0,47

8

Skały Prałatki

17f

0,33

9

Grupa Skał Zamkowe,
Dziurawiec, Nad
Trzaską, Góra
Zamkowa

17l, 24a

1,89

10

Skała Jonaszówka

29h

0,09

11

Skały Panieńskie

28i

0,29

12

Skały Kawalerskie

28i

0,09

Zabiegi
Usuwanie nalotów i odrośli, na całej powierzchni
murawy na platformie szczytowej z pozostawieniem
irgi, szakłaka, róży, jałowca, leszczyny i części
tarniny. Zabiegi należy wykonać po 1. sierpnia.
Podobne zabiegi należy wykonać na platformie
szczytowej części północnej (od strony Maczugi
Herkulesa).
Usuwanie nalotów i odrośli, koszenie na całej
powierzchni objętej dotychczasowymi zabiegami, tzn.
w żlebach i na zboczach (po 1. sierpnia). Usuwanie
odrośli na półkach skalnych.
Wykoszenie murawy na spłaszczeniu szczytowym
oraz u podnóża skały wraz z usunięciem odrośli w
granicach objętych dotychczasowymi zabiegami
(po 1. sierpnia).
PRAWA STRONA WĘDROWCA – koszenie całej
powierzchni, usunięcie odrośli na powierzchni objętej
dotychczasowymi zabiegami
SKAŁA DŁUGA – Koszenie całej powierzchni z
usuwaniem odrośli, również powyżej ścieżki.
Pielęgnacja wisienki poprzez wycinanie odrośli drzew
i krzewów z jej otoczenia.
SKAŁY POCHYLCE I ŁAMAŃCE – usuwanie
pojedynczych odrośli na półkach skalnych.
SKAŁY CICHE – Koszenie, usuwanie nalotów i
odrośli w żlebach i u podnóża skał.
Usuwanie nalotów i odrośli, koszenie na całej
powierzchni objętej dotychczasowymi zabiegami.
GÓRKOWA – Usuwanie nalotów i odrośli, koszenie
od drogi całą powierzchnię (po 1. sierpnia).
GÓRCZYNA – usunięcie odrośli, koszenie podnóża
skał. Uwaga na wisienkę!!!
Usuwanie nalotów i odrośli, koszenie podnóża skał
(zbocza!! po 1. sierpnia)
DZIURAWIEC – usunięcie nalotów i odrośli w żlebie i
części wierzchowinowej.
ZAMKOWE – usunięcie odrośli na powierzchni
szczytowej i nachylonych zboczach. W żlebie po
prawej stronie skały usunięcie 2 drzew.
NAD TRZASKĄ – usunięcie odrośli w żlebach –
lipiec/sierpień.
GÓRA ZAMKOWA – koszenie zboczy (sierpień) oraz
usunięcie odrośli na zewnątrz murów w szczytowej
części wzgórza
Usuwanie odrośli, koszenie zboczy do ścieżki (strona
północna) (po 1. sierpnia).
Usuwanie nalotów i odrośli w partiach
wierzchołkowych, usunięcie odrośli na wszystkich
półkach skalnych. Koszenie zboczy u podnóży skał
(po 1. sierpnia).
Usuwanie nalotów i odrośli w partiach
wierzchołkowych, usunięcie odrośli na wszystkich
półkach skalnych. Koszenie zboczy u podnóży skał
(po 1. sierpnia).

13

Skały Góry Koronnej i
dawne zbiorowisko
Skała Krukowskiego

36c

0,78

14

Góra Okopy

36c

1,06

15

Skała Puchacza

39c

0,26

16

Skała Krzyżowa

39o

0,59

17

Masyw ze Skałą Baszta

prywatne

0,36

18

Skała Łaskawiec

44d

0,11

19

Skała Sadlana

21n

0,01

20

Skała Szlachcicowa

21f

0,09

Ogółem

10,75

SKAŁA KRUKOWSKIEGO – Usunięcie nalotów i
odrośli na spłaszczeniu szczytowym. (po 1. sierpnia).
GÓRA KORONNA – Usunięcie nalotów i odrośli oraz
wykoszenie zboczy i żlebów.
Usunięcie nalotów i odrośli na półce skalnej pomiędzy
otworami jaskiń Okopy Górna i Okopy Wielka Dolna –
lipiec/sierpień.
Usuwanie nalotów i odrośli na całej powierzchni
objętej dotychczasowymi zabiegami. Koszenie
powierzchni pod dębami oraz na brzegach skał.
Usuwanie nalotów i odrośli oraz koszenie na całej
powierzchni objętej dotychczasowymi zabiegami – na
spłaszczeniu szczytowym. Koszenie po 1. sierpnia
Usuwanie nalotów i odrośli, koszenie zboczy i u
podnóża na powierzchni dotychczas objętej
zabiegami. Prace należy wykonać jak najpóźniej –
wrzesień. Uwaga na wisienkę stepową! Prace na tej
ostoi winny być prowadzone pod nadzorem
pracownika OPN.
Usunąć odrośla drzew i krzewów. Prace prowadzić
wg wskazań pracownika OPN
Kontynuacja prac prowadzonych w 2016 r. wg
wskazań pracownika OPN (usuwanie odrośli drzew i
krzewów).
Kontynuacja prac prowadzonych w 2016 r. wg
wskazań pracownika OPN (usuwanie odrośli drzew i
krzewów).

