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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

JASKINIA
NIETOPERZOWA
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Start: Bębło Stara Wieś (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Będkowice Rynek (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 210 z Bronowic Małych
Jak wrócić? autobus KMK nr 210 z Będkowic
Bębło Stara Wieś (KMK) – Kolonia Zachodnia – Jaskinia Łabajowa – Jaskinia Nietoperzowa –
Grodzisko (Skałka 502) – Jawor – Łazy (dwór) – Dolina Będkowska – Brandysówka –
Brama Będkowska – Będkowice (KMK)

trasa ok. 13 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 13

Warte zobaczenia:
Łabajowa
To wapienna skała wysokości ok. 16 m, położona w górnej części Doliny Będkowskiej. Znajduje się na terenie prywatnym, ale jest udostępniona publicznie. Jest bardzo popularnym miejscem wśród wspinaczy
i jest dla nich znakomicie przygotowana – na drogach umieszczone są
stałe punkty asekuracyjne, są również ławeczki oraz tablice.

Jaskinia Nietoperzowa
Znajdująca się w górnej części Doliny Będkowskiej, jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej, o długości korytarzy 454 m. Wymiary największej sali dostępnej dla zwiedzających wynoszą 30 m długości, 20 m szerokości oraz 9,5 m wysokości. Jaskinia
postała w wapieniach jurajskich, a w jej wnętrzach można zobaczyć
liczne przykłady procesów krasowych jak np. polewy naciekowe tworzące kilka warstw, wodospad naciekowy w początkowej części jaskini,
żebra krasowe czy duże stalagmity w głównej sali. W namuliskach
jaskini natrafiono na ślady bytowania człowieka w tym rejonie, zarówno w późnym paleolicie, jak i później, w czasie kultury jerzmanowskiej. Jaskinia była też plenerem dla kilku filmów.
Jaskinia jest na terenie prywatnym i udostępniona jest do zwiedzania
z przewodnikiem. Jest też zapewniona pełna infrastruktura turystyczna, jak bufet, toalety, parking oraz miejsce na grilla.

Grodzisko (Skałka 502)
Nazwa wzniesienia (Skałka 502), zwieńczonego skalnym ostańcem
pochodzi jeszcze z czasów, kiedy pomiary wskazywały na właśnie taką
jego wysokość, obecnie jednak przyjmuje się, że wznosi się ono na
513 m n.p.m. Ostaniec na wzgórzu należy do grupy ostańców skalnych położonych w najwyższym punkcie Płaskowyżu Olkuskiego. Skała ta, tak samo jak inne okoliczne ostańce, jest popularnym terenem
wspinaczkowym. Mimo stromych ścian, na wierzchołek ostańca, i całego wzgórza zarazem, da się wyjść ścieżką, choć wymaga to uwagi
i trochę sprawności fizycznej. Na szczycie czeka na wędrowca stary
punkt pomiarowy i niesamowity widok na wszystkie strony.

Dwór w Łazach
To parterowy, murowany dwór ziemiański z poddaszem, w części południowej piętrowy, z lat 20. XX w. Główne wejście prowadzi przez
stylowy ganek. Obecnie mieści się tam schronisko młodzieżowe PTSM.

Brandysówka
Urokliwe prywatne schronisko, tuż pod samą Sokolicą, skałą znajdującą się ok. 100 m powyżej dna doliny. Sokolica pełna jest ciekawych
dróg wspinaczkowych, a na jej szczycie, który z innych stron jest normalnie dostępny, znaleziono ślady grodziska i dawnego osadnictwa.
W schronisku, będącym głównie bazą noclegowa dla wspinaczy, funkcjonuje też bufet obsługujący turystów, szczególnie licznych
w słoneczne dni. Jest też miejsce na ognisko i organizacje imprez
w plenerze. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
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