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GC55Y4K
Panieńskie Skały
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-04
UTM: 33U E 541178 N 5661413

N 51° 06.164 E 015° 35.289
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

1 Found it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Skrytka położona na obrzeżu formacji skalnej znanej jako Panieńskie Skały.

Long Description
Panieńskie Skały to ciąg skał piaskowcowych pochodzących z turonu, wypreparowanych ponad Doliną
Bobru po stronie zachodniej, wznoszących się około 50 metrów nad dno doliny rzecznej. Skały te
powstały w wyniku procesów intensywnego wietrzenia mrozowego i razem ze Szwajcarią Lwówecką
stanowią, poza Górami Stołowymi, największe nagromadzenie skał piaskowcowych w Sudetach.
Obszar ten został objęty ochroną w ramach sieci NATURA 2000 ze względu na obecność niezwykle
rzadkiego gatunku paproci, włosocienia delikatnego Trichomanes speciosum - jednej z najrzadziej
występujących i najbardziej zagrożonych paproci Europy. Paproć ta występuje tylko w dwóch miejscach
w Polsce. Drugie stanowisko tego gatunku znajduje się na wychodniach skał piaskowcowych w
okolicach Złotoryi.
Nazwa Panieńskie Skały ma długie tradycje. Jeszcze dziś możemy odnaleźć w pobliżu niewielkiej jaskini
wykuty w skałach niemiecki napis Jungfernstubschen - ,,Panieńska Izdebka”. Nazwa tych skał, jak głosi
legenda, pochodzi od ukrywających się między nimi podczas wojen husyckich dziewcząt i kobiet z
Lwówka. Według legendy na Skałki prowadził podziemny tunel z kościoła św. Franciszka. Tunel miał
służyć do ucieczki wielu kobiet, panienek i dzieci również w czasie wojny 30 – letniej.
W 1936 r. przeprowadzono badania archeologiczne w obrębie Panieńskich Skał, odnajdując ślady
osadnictwa kultury łużyckiej i wpływów rzymskich. Badano też dziś ledwie już widoczne "znaki
walońskie" pochodzące z XIV – XV w. Znaczenie ich nie zostało wyjaśnione do dziś.
Skrytka znajduje się blisko drogi, nie trzeba się wspinać
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Co to są atrybuty?
scenic view, dogs allowed, stealth required

Logs
[
Found it] Thursday, 26 June 2014 by KEWIK (11 found)
26.06.2014 17.30. Pierwsze znalezienie dziewiczej skrzynki. Dzieci zachwycone prezentami, ale nadal
jest w czym wybierać. :). Warto podejść 30 metrów dalej i wejść na górę pięknego kompleksu skał.
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