Wycieczka PTT Oddział BESKID Nowy Sącz w dniu 26 stycznia 2014
WIELKI KOPIENIEC 1328 m n.p.m.
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TATRY ZACHODNIE

Trasa od → do
Toporowa Cyrhla idź 0:45 (1.2 km) szlakiem zielonym i
czerwonym w kierunku: Hala Kopieniec – skrzyżowanie szlaków
Hala Kopieniec – skrzyżowanie szlaków idź 0:15 (0.6 km)
szlakiem zielonym w kierunku: Polana Kopieniec - północ
Polana Kopieniec – północ idź 0:15 (0.5 km) szlakiem zielonym w
kierunku: Wielki Kopieniec
Wielki Kopieniec idź 0:05 (0.2 km) szlakiem zielonym w
kierunku: Polana Kopieniec – południe
Polana Kopieniec – Południe idź 0:40 (1.4 km) szlakiem zielonym
w kierunku: Olczyska Polana
Olczyska Polana idź 0:35 (1.9 km) szlakiem zielonym w
kierunku: Jaszczurówka
Jaszczurówka
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Trasa: Toporowa Cyrhla – Wielki Kopieniec - Jaszczurówka
Jest to jedna z najciekawszych przyrodniczo, krajoznawczo i widokowo tras w najbliższej okolicy
Zakopanego. Podczas przejścia pozbawionego trudności można zobaczyć ciekawe drewniane szałasy, piękne
wywierzysko i podziwiać kapitalne panoramy.
Wycieczkę rozpoczynamy w Toporowej Cyrhli szlakiem czerwonym i zielonym. Skręcamy z szosy w lewo i
zaczynamy jednostajne podejście łagodnie nachylonym stożkiem napływowym usypanym przez wody
wypływające z lodowca. Przy drzewie, na którym zawieszona jest mała kapliczka, znaki czerwone odchodzą w
lewo , w stronę Waksmundzkiej Równi, my natomiast zielonym szlakiem (stromo pod górę; 15 min.)
dochodzimy na skraj polany Kopieniec (ok. 1210 m n.p.m.). Po chwili szlak rozwidla się, a dalej znów się łączy,
więc są dwie możliwości kontynuowania wycieczki – przez polanę lub Wielki Kopieniec. Przy dobrej

widoczności warto wybrać wersję przez Wlk. Kopieniec ze względu na interesujące i rozległe panoramy.
Dalej trasa wiedzie w dół przez las, a następnie nieco łagodniejszym odcinkiem wychodzi na Polanę Olczyską.
Ciekawostką Polany Olczyskiej jest słynne Wywierzysko Olczyskie – największe w Tatrach
Polskich. Obfitość wypływającej z niego wody (średnio ok. 700 litrów/s, maksymalne notowania
nawet kilkakrotnie wyższe) . Jak ustalono w 1964 roku metodą barwienia wody, wywierzysko
odwadnia m.in. dolinę Pańszczycę, przy czym odległość od ponorów wynosi ok. 3,3 km. Woda
podziemnymi korytarzami i szczelinami płynie blisko 40 godz. Temperatura wody wynosi 4.3 °C.
Jesienią 1999 roku rejon wywierzyska został zdewastowany i rozkopany przez wandali. W r. 2005
TPN zbudował nad wypływem specjalny podest dla turystów.
Zielone znaki prowadzą na północ Doliną Olczyską do Jaszczurówki. Cały obszar doliny zbudowany jest ze
skał osadowych, a bloki granitu przerzucił na polanę lodowiec, przepływający przez grzbiet z Doliny Suchej
Wody. Dolina zajmuje powierzchnię 4,5 km 2.
U samego wylotu doliny znajdują się pozostałości po basenach kąpielowych. Powstały one w miejscu
wypływu źródła z wodą o podwyższonej temperaturze (cieplica). Odkryto je w 1844 roku.
Wypływająca ze szczelin skalnych woda miała wtedy ok. 20,5°C. Niestety późniejsze działania
doprowadziły do połączenia poprzez szczeliny wód Potoku Olczyskiego z wodą źródła i znacznego ich
ochłodzenia. Spowodowało to zmniejszenie atrakcyjności tego miejsca. W 1999 roku działkę odkupił
od miasta TPN i doprowadził do stworzenia tam ośrodka ochrony gadów i płazów.

Panorama z Wielkiego Kopieńca w kierunku południowo - zachodnim

Panorama z Wielkiego Kopieńca w kierunku południowo - wschodnim
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