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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

SPOTKANIE POD SOKOLICĄ
TRASA NR 2
24 października 2021 r.
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Start: Bębło Lasek (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Kobylany (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 210 ze Bronowic Małych
Jak wrócić? autobus KMK nr 278 z Kobylan
Bębło Lasek (KMK) – Jaskinia Łabajowa – Dolina Będkowska – źródło Będkówki –
Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Dolina Będkowska – Łączki Kobylańskie –
Kobylany (KMK)

trasa ok. 9 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 9

Warte zobaczenia:
Bębło
Bębło jest wsią położoną w gminie Wielka Wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1376 r. W historii nazywano i zapisywano tę miejscowość
różnie - m.in. Bąwel, Bambno, Bambla czy Byblo. Do końca XVIII w. przez
większość czasu było wsią królewską, znajdowało się w starostwie ojcowskim. Dziś stanowi dobre miejsce do rozpoczynania wycieczek po Ojcowskim Parku Narodowym czy dolinach: Będkowskiej, Kluczwody, Kobylańskiej i Bolechowickiej. W samym Bęble znajduje się mnóstwo ostańców skalnych, z których ok. 20 zostało uznanych za pomniki przyrody.

Jaskinia Łabajowa
Zwana również Jaskinią w Łabajowej Skale, umiejscowiona jest w górnej
części Doliny Będkowskiej, na terenie wsi Bębło, nieopodal udostępnionej do zwiedzania Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach. Wejście do Jaskini Łabajowej położone jest u podnóża skały, ma ono 7 metrów wysokości i 5 metrów szerokości. W znacznej mierze jest ono zasłoniętę przez potężny, mający 5 metrów wysokości, głaz, położony dwa
metry wgłąb od początku wejścia. Wewnątrz znajduje się duża sala
o długości 34 metrów. Łatwo można się po niej poruszać, jednak wejście
do bocznych korytarzy - w tym kominów - wymaga już specjalistycznych
umiejętności. W jaskini odkryto m.in. kości niedźwiedzia jaskiniowego.

Dolina Będkowska
Stanowi jedną z ośmiu dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Tworzy ją dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Ma charakter
wąwozu, w którym wschodnie ściany są strome, a zachodnie łagodniejsze. Została wyżłobiona w wapieniach jurajskich i jest doliną krasową. Atrakcjami doliny są liczne skały, jaskinie i boczne wąwozy. Spośród skał wyróżnia się najwyższa w tej dolinie Sokolica, o ścianie wysokości ok. 60 metrów. Ściany ponad 60 skał są udostępnione do popularnej wspinaczki, w większości mają zamontowane punkty asekuracyjne. Warto wspomnieć o skale zwanej Zamczysko bądź Będkowska
Baszta - posiada ona jeszcze jedną nazwę, nie nadającą się do druku :)
Spośród jaskiń wyróżniają się: Nietoperzowa, Łabajowa i Dziewicza,
ale łącznie opisano ponad 120 jaskiń i schronisk w dolinie. Ciekawy
jest też wodospad Szum - najwyższy i jeden z nielicznych na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej. Dno doliny zajmują nieliczne zabudowania, spośród których warto wymienić Brandysówkę - gospodarstwo
agroturystyczne z bufetem, polem namiotowym i parkingiem.

źródło Będkówki
Północna, górna część Doliny Będkowskiej jest pozbawiona wody. Mimo
że istnieje tam koryto, woda płynie nim jedynie po obfitych opadach deszczu. Położone nieco niżej źródło, uznane w 1997 r. za pomnik przyrody,
jest jednym z największych wywierzysk na terenie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ma wydajność nawet do 150 litrów na sekundę.
Występują w nim rzadkie gatunki okrzemek (jednokomórkowych glonów).
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