4
spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

Z PANNĄ LEŚNICZANKĄ
W POSZUKIWANIU KRÓLÓW
26 września 2020 r.
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Start: Szarów (stacja kolejowa)
Meta: Stanisławice (stacja kolejowa)
Jak dojechać? pociąg osobowy z Krakowa Głównego
Jak wrócić? pociąg osobowy ze Stanisławic
Szarów (PKP) - Błoto - Dąb Króla Stefana Batorego - Sitowiec (Leśniczówka) Dąb Króla Augusta II - Leśniczówka Przyborów - Kobyla Głowa (212 m) - uroczysko „Osikówka” rezerwat „Długosz Królewski” – Stanisławice (PKP)

trasa ok. 16 km; pkt do odznak: OTP: 16

Warte zobaczenia:
Puszcza Niepołomicka
to największy kompleks leśny w najbliższym sąsiedztwie Krakowa,
obecnie zajmujący powierzchnię ok. 100 km2, znajdujący się na zachodnim skraju Kotliny Sandomierskiej, w widłach Raby i Wisły. Nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „niepołomny” czyli trudny do
przebycia, trudny do pracy, co odnosi się do licznie znajdujących się
na tym terenie torfowisk i bagien. Na terenie Puszczy znajduje się
kilka rezerwatów przyrody, w tym rezerwat „Wielkie Błoto” (zdjęcie
nr 5) – obejmujący swoim zasięgiem najrozleglejszy teren bagienny
w województwie małopolskim. Na terenie Puszczy znajduje się też
kilka cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej.

Dąb Króla Stefana Batorego
w jego rejonie zraniony przez króla tur, niespodziewanie zaatakował
władcę. Justyna, córka leśniczego jednym celnym strzałem z kuszy
ocaliła króla, który po trudach polowania odpoczywał pod tym dębem. Od tego zdarzenia dąb nazwano jego imieniem. W 1996 r. dąb
mierzył w obwodzie 567 cm i miał 19,5 m wysokości, zasięg korony
wynosił 14 na 12 m. Mocno nadwątlony wiekiem wraz z licznymi
śladami uderzeń pioruna był prawie cały uschnięty. 8 maja 2003 r.
runął na ziemię. W jego miejsce 7 listopada 2003 r. dokonano uroczystego posadzenia nowego dębu.

Dąb Króla Augusta
to pod tym ogromnym dębem w 1730 r., po udanym polowaniu
ucztował wraz ze swoją świtą Król Polski August II Sas. O tym, że łowy były udane świadczą zapiski „…po 3 dniowych łowach ubito 3
łosie, 17 jeleni, 33 dziki, 88 saren, 13 wilków, 32 lisy, 2 rysie, 3 żbiki
i mnóstwo drobnego zwierza…”. Dąb był tak ogromny, że trzeba było
12 chłopów, żeby go objąć. Niestety przewróciła go wichura, a obecnie rosnąc w tym miejscu dąb został posadzony w 1875 r.

Kaplica św. Huberta w Przyborowie.
znajduje się w pobliżu leśniczówki Przyborów. Jest rekonstrukcją, wybudowaną na podstawie zachowanego szkicu domkowej kapliczki,
ufundowanej w 1526 r. przez króla Zygmunta I Starego. Król wybudował ową kapliczkę w miejscu, gdzie brzemienna królowa Bona
upadła z konia i poroniła syna (który miał zapewnić ciągłość dynastii
Jagiellonów). Wewnątrz kapliczki znajduje się płaskorzeźba św. Huberta, dłuta Zbigniewa Szarka.

rezerwat przyrody „Długosz Królewski”
rezerwat ten to najdalej na południe wysunięte miejsce występowania rzadkiego gatunku paproci – długosza królewskiego (Osmunda
regalis). Występują tutaj również inne gatunki chronione jak np.
konwalia majowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne. Rezerwat
objęty jest ochroną programu Natura 2000.

Mapa trasy wykonana w ramach bezpłatnej licencji portalu www.mapy.cz
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