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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

DOLINĄ KLUCZWODY
DO JASKINI WIERZCHOWSKIEJ
11 lipca 2021 r.
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Start: Ujazd (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Bębło Stara Wieś (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 268 z Bronowic Małych
Jak wrócić? autobus KMK nr 210 z Bębła
Ujazd (KMK) – Dolina Kluczwody - ruiny zamku rycerskiego z XIV w., słup graniczny z czasów zaborów
– Wierzchowie – Wywierzysko (źródło Kluczwody) – Jaskinia Wierzchowska Górna –
Bębło Stara Wieś (KMK)

trasa ok. 10 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 10

Warte zobaczenia:
Ujazd
Wieś w północnej części Rowu Krzeszowickiego, u ujścia Doliny Kluczwody, powstała w średniowieczu, a jej nawa pochodzi od zwyczaju wyoznaczania granic poprzez objazd końmi wzdłuż granicy. Pierwsza
wzmianka o wsi pojawia się w 1358 r. i dotyczy sprzedaży gruntów
biskupowi krakowskiemu. We wsi znajdował się zespół dworski z XVII
i XIX w., z którego pozostały jedynie zabudowania gospodarcze, w tym
kuźnia oraz zaniedbany park. Ciekawostką jest tzw. „kapsuła czasu” butelka z tekstem znaleziona w 2017 r. podczas remontu zabytkowego krzyża. Wmurowana została w 1905 r., kiedy krzyż był przenoszony z innego miejsca oddalonego o jakieś 70 m. W 2018 r. w podstawie krzyża uroczyście wmurowano z powrotem tekst z 1905 r., wraz
z nowym, opisującym sytuacje w roku 2018.

Dolina Kluczwody
Nazywana również Doliną Wierzchówki to ok. 6 km dolina na Wyżynie
Olkuskiej, przez którą przepływa potok Kluczwoda. W jej górnej części
znajdują się największe na terenie Jury jaskinie: Wierzchowska Górna
i Mamutowa. Na uwagę zasługują Mączne Skały, z których można podziwiać rozległą panoramę doliny. Dolna część jest porośnięta lasem.
Poniżej Mącznych Skał znajduje się 35 ha leśny rezerwat przyrody Dolina Kluczwody, ochraniający głównie las grądowy, buczynę karpacką,
lilię złotogłów oraz krajobraz. Wzdłuż płynącego doliną potoku w czasie zaborów przebiegała granica austriacko–rosyjska - przy wejściu do
górnego końca doliny znajdziemy zrekonstruowane słupy graniczne.

Zamkowa Skała
Wznosi się nad Doliną Kluczwody, na wschodnim jej stoku. Tutaj
znajdował się zamek w Dolinie Kluczwody, a właściwie niewielka
strażnica rycerska, zbudowana prawdopodobnie w XIV w. i istniejąca
niedługo, z powodu obsunięcia się fragmentów skalnych. Relikty budowli odsłonięto dopiero w latach 90-tych XX w.

Jaskinia Mamutowa
To jaskinia krasowa w górnej części Doliny Kluczwody, w Mamutowej
skale. Z drogi widoczne jest charakterystyczne wejście do jaskini – ogromny otwór o kształcie łuku, za którym znajduje się obszerna komora wejściowa. Wychodzi z niej kilka ciasnych korytarzyków, a na końcu jednego z nich znajduje się odkryta w 1992 r. niewielka salka z krasowymi
naciekami. Łączna długość jaskini to 105 m. Jest ona bardzo popularna
wśród wspinaczy ze względu na to, że w ścianach jej wysokiej komory
wejściowej, a także na sklepieniu jaskini poprowadzono ponad 30 dróg
wspinaczkowych, w większości bardzo trudnych i przewieszonych.

Jaskinia Wierzchowska Górna
Jest to jaskinia krasowa w górnej części Doliny Kluczwody, powstała
w wapieniach jurajskich. Posiada złożony system korytarzy i komór,
o łączne długości ok. 1000 m. W jaskini odkryto ślady działalności
człowieka oraz kości zwierząt z epoki lodowcowej. Jaskinia jest udostępniona turystycznie i zwiedza się ją z przewodnikiem.
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