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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

NA SPOTKANIE Z ŻUBRAMI
11 września 2021 r.
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Start: Zabierzów Bocheński (przystanek autobusowy)
Meta: Stanisławice (stacja kolejowa)
Jak dojechać? autobusem KMK nr 221 z Kombinatu
Jak wrócić? pociągiem osobowym ze Stanisławic
Zabierzów Bocheński (KMK) - zabytkowy układ wsi - Bobrowe rozlewisko – Żubrostrada (Droga
Mikluszowska) – rezerwat „Gibiel” – dawna gajówka Poszynka – Poszyna (ośrodek hodowli żubrów) –
Puszcza Niepołomicka - uroczysko „Osikówka” – rezerwat „Długosz Królewski” – Stanisławice (PKP)

trasa ok. 14 km; pkt do odznak: OTP: 14

Warte zobaczenia:
Zabierzów Bocheński
To wieś założona w połowie XIV w., choć jej nazwa znana jest jednak
dopiero od 1398 r. Część wsi należała do biskupów krakowskich, a druga część do rycerskiego rodu Boturzyńskich. Ulokowana jest w dolinie
Wisły, przy północnej granicy Puszczy Niepołomickiej. We wsi znajduje
się kilka zabytkowych, drewnianych zabudowań z końca XIX w. Część
z nich tworzy tzw. okólicę, w środku której znajduje się kościół.

Bobrowe rozlewisko
To dawne zalewiska wiślane, a także zalane wodą miejsca po wybranym piasku, obecnie służące jako łowiska ryb oraz tereny rekreacyjne.

Puszcza Niepołomicka
To obszar leśny ulokowany w widłach rzek Wisły i Raby, którego powierzchnia łącznie z enklawami wynosi ok. 115 km2. Nazwa pochodzi
od staropolskiego słowa „niepołomny” czyli trudny (do pracy - karczowanie lasu, a także do przebycia), głównie z powodu podmokłych terenów i bagien. Znajdują się tutaj rezerwaty przyrody jak np. „Gibiel” czy
„Długosz Królewski”, a także uroczyska.

Ośrodek Hodowli Żubrów w Poszynie
W Poszynie na powierzchni ok. 70 ha znajduje się Ośrodek Hodowli
Żubrów, którego historia sięga 1925 r. Pierwsze stado liczyło zaledwie 3
sztuki, a obecnie w ośrodku żyje przeciętnie ok. 30 żubrów. Hoduje się
tu zwierzęta wyłącznie linii białowiesko-kaukaskiej, osiągające długość
2,5-3,5 m i wysokość w kłębie ok. 1,8-2 m. Teren ośrodka jest ogrodzony i ze względów sanitarnych nie można tam wchodzić.

Uroczysko Osikówka – cmentarz wojenny
Uroczyska Osikówka to miejsce, gdzie znajduje się cmentarz z II wojny
światowej - wspólna mogiła dla 56 żołnierzy z III Batalionu 5. Pułku
Strzelców Podhalańskich. Po walce stoczonej w dniu 5.09.1939 r. z siłami niemieckimi w rejonie Poznachowic Górnych, żołnierze zostali odcięci od reszty wojsk. Dowódca podjął decyzję przedostania się przez
Rabę, Puszczę Niepołomicką na drugą stronę Wisły, aby połączyć się
z oddziałami Armii Kraków. Po przejściu Raby 09 września o świcie,
poprzez Kłaj przedostali się w rejon uroczyska „Osikówka”. Potwornie
wyczerpani, przemoczeni, rozłożyli się na wypoczynek w miejscu zwanym „u studni”. W godzinach popołudniowych zostali otoczeni przez
wojska niemieckie dysponujące samochodami pancernymi i samolotem. Okazało się że miejsce ich pobytu zostało zdradzone przez pracownika tartaku w Kłaju, Jakuba Maternę.

Stanisławice
To wieś ulokowana w dolinie rzeki Raby, przy Puszczy Niepołomickiej,
na trasie kolejowej Kraków-Tarnów. Nad przystankiem kolejowym
przebiega najdłuższa, ponad 600 metrowa estakada autostrady A-4.
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