
KUDŁOŃ – GORCE 13.04.2019

Wyjazd Knurów (6:30), Gliwice, Rybnicka (6:40), z Gliwic (Pl.Piastów) o godz. 6:50.

Powrót około godz.21:00.

Trasa dojazdu:

Knurów – Gliwice – Katowice (A4) – Mysłowice – Balice – Mogilany (S7) – Myślenice –
Pcim – Lubień (DW968) – Kasinka Mała – Mszana Dolna – Mszana Górna – Lubomierz –
Przełęcz Przysłop

Szlak:

Przełęcz Przysłop – Jaworzynka (1026m) – Polana Podskały - Gorc Troszacki
(1235m) – Kudłoń (1276m) – Kudłoński Baca - Lubomierz

Trasa liczy 11.5 km, 600m wzniesień, czas przejścia około 3h45’.

Przejazd do Mszany Dolnej, czas na zwiedzanie i obiad 

Koszt wycieczki:

 klubowicze - 80 zł
 pozostali - 90 zł

Cena może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych i ceny paliwa.

Cena zawiera:

 przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty drogowe, parkingi
 ubezpieczenie górskie

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2018r przyjmuje kol. Łukasz Kornatka,
zgłoszenia po tej dacie nie będą brane pod uwagę.

tel. 503-046-283 lub email: lukaszek_8@wp.pl

Droga może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. Uczestnicy wycieczki powinni
posiadać odpowiednie obuwie i ubranie turystyczne/górskie.

Osoby, które dwa tygodnie przed planowaną wycieczką odwołają swój udział płacą
50% podanej kwoty, tydzień przed wyjazdem 100% wartości wycieczki.

ZAPRASZAMY

mailto:lukaszek_8@wp.pl


Info:

220km – w jedną stronę, łącznie 440km, czas dojazdu to 2h20’netto+40’+20’ przerwy na sikunde,
łącznie 6h dojazdu i 40’przerwy na trasie.

Kudłoński Baca, Skamieniały Baca – wysoki na kilkanaście metrów ostaniec na północnych zboczach
Kudłonia w Gorcach. Zbudowany jest z odpornych na wietrzenie gruboławicowych piaskowców i
zlepieńców. Znajduje się w lesie, tuż przy czarnym szlaku turystycznym z Lubomierza na szczyt
Kudłonia (1274 m), poniżej Polany Kudłoń, już na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Silne
wichury w 2004 r. przerzedziły sporo las, przez co skała jest dobrze eksponowana. W spękaniach
skały licznie zakwita dzwonek wąskolistny, znaleźć też można skalnicę gronkową, która ma w tej
okolicy jedyne stanowiska w Gorcach.
Ze skałą tą związana jest legenda, według której jest ona skamieniałym bacą, który niegdyś
gospodarował na gorczańskich polanach. Był to jednak zły człowiek – źle traktował swoich juhasów i
honielników, a także oszukiwał na serze gospodarzy, których owce wypasał. Inna wersja (przytaczana
przez ludowego gawędziarza z Koniny) mówi, że kamień tam postawił diabeł chcący zniszczyć Kościół
w Lubomierzu.
Oprócz Bacy Kudłońskiego na zboczach Kudłonia znajduje się jeszcze wiele innych mniej wybitnych
wychodni skalnych i ostańców.

Szałasy pasterskie na polanach gorczańskich (wpisane do rejestru zabytków) na Polanie Gorc
Troszacki, Gorc Lubomirski, polana Stawieniec.

Gorc Troszacki – polana na grzbiecie Gorca Troszackiego (1235 m). Położona jest na wysokości 1195-
1235 m n.p.m. i ma powierzchnię ok. 6 ha. Od wschodniej strony przylega do niej polana Gorc
Porębski, na której znajduje się jeden odremontowany szałas pasterski. Drugi spłonął w 2004 r.,
prawdopodobnie w wyniku pozostawienia przez turystów niedogaszonego ogniska.
Z Gorca Troszackiego można oglądać widoki na Tatry, Magurę Spiską, Beskid Sądecki, Beskid
Wyspowy i liczne szczyty Gorców. Opracowana przez Gorczański Park Narodowy tablica informacyjna
zamontowana na polanie zawiera panoramę widokową z opisem szczytów.
Z tablicy tej dowiadujemy się również, że na polanie występuje 10 zbiorowisk roślinnych i liczne
stanowiska roślin chronionych. Wiosną na polanie obficie zakwita krokus spiski. Wschodnią część
polany porastają ubogie zbiorowiska roślinne z trzcinnikiem owłosionym, a także bogatsze
gatunkowo zbiorowiska traworośli z bujnymi kępami silnie trującej ciemiężycy zielonej. Polana
przestała być użytkowana pastersko w latach 80. XX w. W wyniku tego jej środkowa część zarosła już
borówczyskami i maliniskami. Na polanę przychodzą nocą żerować dziki poszukujące bulw krokusów i
pożywnych kłączy innych roślin. W runie traw występują licznie gryzonie, na które z kolei poluje lis i
ptaki drapieżne. Nad polaną zobaczyć można czasami szybującego myszołowa, żyje tutaj też rzadki
gatunek sowy – puszczyk uralski. Zmierzchem lub o świcie na polanę przychodzą paść się sarny, a
nawet jelenie.


