
ZARZĄDZENIE NR 29 /19

REGJONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

z dnia .ąą J k.)Yh12019 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Panieńska Góra”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i poz. 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się,
co następuje:

* 1. 1. Ustanawia się zadanie ochronne dla rezerwatu przyrody ‚„Panieńska Góra”, określone
w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Zadanie ochronne, o których mowa w ust. 1, ustala się na okres 5 lat.

* 2. Miejsca lokalizacji zadań ochronnych, o których mowa w * 1 ust. 1 są wskazane na mapie
stanowiącej Załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Miejsca, o których mowa w * 2 są objęte ochroną czynną.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowjp
z dnia ......b L 2:U;..2oi9 r.

Zadania ochronne dla rezenyahi przyrody „Panieńska Góra”

• Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów
Zidentyfikowane zagrożenia wewnętrzne

L.p. i zewnętrzne oraz sposoby eliminacji lub . Rozmiar Lokalizacja
. . . . . Rodzaj zadanograniczania tych zagrozen i ich skutkow

ochronnych zadan zadań
ochronnych ochronnych

Masowe zamieranie jesionu wyniosłego na Ścinka drzew, 50 m3/2,42 ha Oddział
stanowiskach storczyka purpurowego transport 263 a w
i storczyka bladego. drewna Leśnictwie
Leżące martwe drzewa ograniczają warunki Melsztyn
rozwoju obu storczykom. Martwe drzewa Nadleśnict
utrudniają %ykonywanie cyklicznych dzialań wa Brzesko
siutących poprawie warunków siedliskonych
dla tych gatunków, tJ. utrudniają
prowadzenie wycinki nadmiernej ilości
podrostów nalotów i podszytu.
Usuwanie martwych i zamierających
jesionów wyniosłych z pozostawieniem do
mineralizacji 10% masy ściętych drzew (kłód
o długości powyżej i grubości powyżej 50
cm). Kłody można pozostawić w miejscu
ścięcia drzewa lub w pozostałej części
wydzielenia 263a, poza stanowiskiem
masowego występowania storczyków.
Scinkę drzew należy wykonywać poza
okresem lęgowym ptaków.

2 Występowanie w rezerwacie gatunków Ścinka drzew Do 50 m3/ Oddział
obcych: robinii akacjowej, Jesionu Transport ł2,ł5 ha 263 a w
pensy!wańskiego I kasztanowca drewna Leśnictwie
zwyczajnego. Melsztyn
Gatunki obce ograniczają rozwój gatunkom Nadleśnict
rodzimym rosnącym na właściwych dla nich wa Brzesko
siedliskach.
Usuwanie z rezerwatu robinii akacjowej,
jesiona pensylwańskiego i kasztanowca
zwyczajnego.
W przypadku usuwania robinii akacjowej
rosnącej w grupach zaleca się
zaobrączkowanie osobników i ich ścinanie
po całkowitym zamarciu drzew.
Scinkę drzew należy wykonywać poza
okresem lęgowym ptaków.



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
wKrakowie
z dnia ąh4 }Ą).2O19 r.

Lokalizacja działań ochronnych na obszarze rezenyatu przyrody „Panieńska Góra”


