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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

JASKINIA PRZEGIŃSKA
W REZERWACIE KAJASÓWKA
14 sierpnia 2021 r.
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Start: Czernichów (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Przeginia Duchowna kościół (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 249 z Salwatora
Jak wrócić? autobus KMK nr 249 z Przegini Duchownej
Czernichów (KMK) – Las Żakowiec - Nowa Wieś Szlachecka (skraj) – rezerwat „Kajasówka” –
Jaskinia Przegińska – Bustrzyk (320 m) – Przeginia Duchowna kościół (KMK)

trasa ok. 11 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 11

Warte zobaczenia:
Czernichów
Jest to malowniczo położona wieś, której początków możemy się doszukiwać już na przełomie X i XI w. W 1367 r. król Kazimierz Wielki
nadał wsi prawo magdeburskie. Wieś miała charakter rolniczy, ale
część mieszkańców trudniła się również zajęciami związanymi z wodą, czemu sprzyjała bliskość Wisły. Rzeka jednak przynosiła także
zagrożenie. W XVII w., po kolejnej dużej powodzi, wieś przeniesiono
w okolice wzgórza kościelnego, w bezpieczniejsze miejsce. W Czernichowie w 1860 r. założono Szkołę Praktyczną Gospodarstwa Wiejskiego (za zdjęciu), która jest najstarszą szkołą rolniczą działającą bez
przerwy. Z kolei w 1890 r. jeden z wykładowców tej szkoły, dr Franciszek Stefczyk, założył we wsi pierwszą na ziemiach polskich wiejską
spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.

Las Żakowiec
Położony na północny wschód od Czernichowa las Żakowiec prezentuje się pięknie o każdej porze roku. Ponadto jest pełen historii. Kiedyś
był własnością czernichowskiej szkoły rolniczej. Podczas pierwszej
wojny światowej wspólnie „urzędowali” tam austriaccy żołnierze i polska młodzież szkolna. Lasu nie ominęła niestety tragiczna historia
drugiej wojny światowej, po której pamiątką jest pomnik partyzantów
Gwardii Ludowej (na zdjęciu). Ówczesny leśniczy na Żakowcu zaś
również skończył tragicznie - w obozie Auschwitz, gdzie trafił za pomaganie partyzantom. Przez las prowadzi czerwony szlak pieszy
PTTK łączący Czernichów z Krzeszowicami oraz jeden ze szlaków
konnych wokół Czernichowa.

Rezerwat „Kajasówka”
Rezerwat wziął swoją nazwę od wzgórza, na którym został utworzony. Powstał w 1962 r. i na obszarze 11,83 ha chroni przyrodę nieożywioną. Chodzi o unikatowe, zrębowe wzgórze wapienne Kajasówki
(320 m n.p.m.), składające się z wapieni górnojurajskich. Znaleźć tam
można zarośla Tarniny, murawy kserotermiczne a także - jedyne na
terenie Wyżyny Krakowskiej - stanowisko groszku szerokolistnego.
Przez rezerwat prowadzi dydaktyczna ścieżka o tematyce geologicznej i geomorfologicznej (wyznaczona w 1986 r.), skrajem rezerwatu
prowadzi czerwony szlak Czernichów-Krzeszowice, a od zachodniej
strony wzgórza kończą się szlaki: czarny i żółty (oba łączą rezerwat ze
szlakiem niebieskim z Czernichowa do Alwerni). Na północnych stokach znajduje się tajemniczy cmentarz, prawdopodobnie epidemiczny.

Jaskinia Przegińska
Znajduje się na terenie rezerwatu Kajasówka. Łączna długość korytarzy to 25 m. Do jaskini prowadzą dwa wejścia, wewnątrz zachował się
fragment systemu podziemnych kanałów krasowych. Jaskinia jest sucha i przewiewna. Główny korytarz ma 12 m długości a w jego połowie znajduje się okno skalne. Poza jaskinią, w szczytowych partiach
wzgórza Kajasówka można również znaleźć mały staw wypełniający
lej krasowy.
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