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8220 – ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Stanowisko zlokalizowane na stoku 
wzniesienia Kurzyniec – okolice Janowca. 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego  
8220 nr 1 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Stanowisko skał na zboczu leśnym z 
dominującą paprotką zwyczajną oraz 
towarzyszącą jej warstwą mchów. Miejscami 
występuje gatunek muraw naskalnych – 
kostrzewa blada. W bezpośrednim sąsiedztwie 
samosiewy klony zwyczajnego, które 
nieusunięte mogące w przyszłości zagrażać 
siedlisku. 

Powierzchnia siedliska  

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Otoczenie siedliska stanowi zwarty kompleks 
leśny – bliskie sąsiedztwo siedlisk 
„naturowych” tj. żyzne buczyny oraz 
jaworzyny. 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

FV 

2 Gatunki charakterystyczne FV 

3 Gatunki dominujące FV 

4 
Inne przypadki dewastacji 
siedliska 

FV 

5 
Martwa materia 
organiczna 

FV 

6 Obce gatunki inwazyjne FV 

7 Ocienienie muraw FV 

8 
Pokrycie przez gatunki 
traw 

FV 

9 
Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

FV 

10 
Ślady ognisk w pobliżu 
ścian skalnych 

FV 

11 
Ślady wspinaczki lub 
wydeptywania 

FV 



12 
Występowanie jeżyn, 
malin, dzikiego bzu 
czarnego i bzu koralowego 

FV  

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) 

Pojawiające się w najbliższym otoczeniu 
samosiewy drzew (klon), które rozrastając się 
mogą powodować degradacje siedliska. 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  Monitoring siedliska. 

 Zabiegi pielęgnacyjne poprzez usuwanie 
samosiewów oraz innej ekspansywnej 
roślinności. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 
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8220 – ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Położenie (współrzędne w standardzie GPS;  
WGS84) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) 

Siedlisko zlokalizowane na stromym zboczu 
ponad szosą Bardo- Opolnica. 

Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego  
8220 nr 2 

Charakterystyka roślinności, stanowiska gatunków 
chronionych, inne zbiorowiska roślinne Natura 

2000 itd. 

Zacienione skały śródleśne – charakterystyczne 
warunki wilgotnościowe sprawiają, ze 
występują tu paprocie z rodzaju zachyłka oraz 
mchy. Taka lokalizacja siedliska sprzyja 
występowaniu nagromadzonej ilości materii 
organicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie 
stwierdzono występowanie gatunku 
chronionego – salamandry plamistej. 

Powierzchnia siedliska  

Charakterystyka otoczenia badanego siedliska na 
stanowisku 

 

Otoczenie siedliska stanowi zwarty kompleks 
leśny. 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

L.p. Wskaźniki Opis wskaźnika 
i uwagi 

Struktura i funkcje siedliska 

1 
Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

FV 

2 Gatunki charakterystyczne FV 



3 Gatunki dominujące U1 

4 
Inne przypadki dewastacji 
siedliska 

FV 

5 
Martwa materia 
organiczna 

U1 

6 Obce gatunki inwazyjne FV 

7 Ocienienie muraw U1 

8 
Pokrycie przez gatunki 
traw 

FV 

9 
Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

FV 

10 
Ślady ognisk w pobliżu 
ścian skalnych 

FV 

11 
Ślady wspinaczki lub 
wydeptywania 

FV 

12 
Występowanie jeżyn, 
malin, dzikiego bzu 
czarnego i bzu koralowego 

FV  

Perspektywy ochrony FV 

Inne/ uwagi  

Zagrożenia (redukcyjny wpływ czynników 
naturalnych oraz działalność człowieka) - 

Inne wartości przyrodnicze - 

Wymogi co do monitoringu/ uzasadnienie - 

Propozycje wprowadzenia działań ochronnych  Monitoring siedliska. 

 Zabiegi pielęgnacyjne poprzez usuwanie 
samosiewów oraz innej ekspansywnej 
roślinności. 

Ocena ogólna siedliska na stanowisku FV 
 


