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BIELAŃSKO-TYNIECKI 
PARK KRAJOBRAZOWY 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy jest jednym 
z najmniejszych parków w Małopolsce, jednak za-
równo pod względem krajobrazowym jak i kulturo-
wym, posiada olbrzymi potencjał. Jego położenie, 
częściowo na terenie miasta Krakowa, częściowo 
w jego pobliżu, ułatwia poznawanie walorów przy-
rodniczych i kulturowo-historycznych. Takie miej-
sca jak Las Wolski, Salwator czy Tyniec przyciągają 
niejednego turystę. Dla mieszkańców Krakowa 
Park ten jest miejscem weekendowych spacerów 
i odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Unikalny krajobraz doliny Wisły, wapienne skał-
ki, a  także niezwykła wartość kulturowa terenów 
położonych w Krakowie oraz na zachód od nie-
go, skłoniły do utworzenia w 1981 roku na tym 
obszarze parku krajobrazowego. Zajmuje on po-
wierzchnię 6 415,5 ha i wchodzi w skład Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego. Rozciąga się pomiędzy Krakowem, Skawiną,  
a Czernichowem.

Nazwa Parku związana jest z położeniem w dwóch 
historycznych, podkrakowskich obszarach: Biela-
nach i Tyńcu. W tych też miejscach zlokalizowane są 
dwa klasztory: Klasztor Ojców Kamedułów na Biela-
nach oraz Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

INFORMACJE OGÓLNE

Klasztor Benedyktynów w Tyńcu

Kosaciec syberyjski
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WALORY PARKU

Budowa geologiczna
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy to pod względem geologicz-
nym obszar o bardzo ciekawej budowie. Większość jego terenu 
leży na monoklinie śląsko-krakowskiej, tuż przy jej granicy z zapa-
dliskiem przedkarpackim. Obszar składa się z szeregu większych 
i mniejszych zrębów tektonicznych (formy tektonicznie wyniesione). 
Ograniczone są one systemami uskoków, najczęściej o charakterze 
schodowym. Zręby te zbudowane są z wapieni górnojurajskich, wy-
stępujących w trzech odmianach facjalnych: skalistej, uławiconej 
i płytowej, a także podrzędnie z osadów górnokredowych. Tworzą 
one na terenie Parku zrąb Lasu Wolskiego, zrąb Krzemionek Dęb-
nickich oraz szereg mniejszych wyniesień położonych w rejonach 
Tyńca, Piekar, Bodzowa, Pychowic, Ściejowic i Czernichowa. Obszary 
pomiędzy tymi formami, tektonicznie obniżone (rowy tektoniczne), 
wypełnione są iłami mioceńskimi (np. Obniżenie Cholerzyńskie), 
a  także, szczególnie w Dolinie Wisły, czwartorzędowymi piaskami 
i żwirami. 

geomorfologia
Park znajduje się na terenie tak zwanej Bramy Krakowskiej - obszaru 
przejściowego pomiędzy Kotliną Oświęcimską na zachodzie i Kotli-
ną Sandomierską na wschodzie oraz pomiędzy Pogórzem Wielic-
kim na południu i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską na północy. 
Obejmuje on swoim zasięgiem fragment doliny Wisły, rozległe Pa-
smo Sowińca oraz niewielkie tektoniczne wzgórza po południowej 
stronie Wisły. Pasmo Sowińca, porośnięte Lasem Wolskim, składa się 
z dwóch masywów: Sowińca (358 m n.p.m.) i Wzgórza św. Bronisła-

wy (zwanego też Sikornikiem - 333 m n.p.m.), rozdzielonych Przełę-
czą Przegorzalską.

Rzeźba tego terenu jest dość urozmaicona, co spowodowane jest 
stosunkowo dużymi wysokościami względnymi. Stoki rozcięte są 
głęboko wciętymi wąwozami i parowami (np. Wroni Dół, Wolski Dół, 
Mokry Dół, Poniedziałkowy Dół).

Pomiędzy wzgórzami przepływa rzeka Wisła tworząc w rejonie Kra-
kowa i Tyńca niewielki przełom. W dolinie tej występują liczne za-
kola i starorzecza - czyli odcięte, byłe fragmenty rzeki. Są one nadal 
wypełnione wodą lub częściowo zasypane i zabagnione, tworząc 
często tereny podmokłe.

flora
Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy pod względem przyrody 
ożywionej jest parkiem dość specyficznym, co wynika z jego lokali-
zacji. W związku z jego położeniem częściowo na terenie, a częścio-
wo w  bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej jaką 
jest Kraków, przyroda naznaczona jest dużym wpływem czynników 
będących efektem wzmożonej urbanizacji. Wzrost koncentracji lud-
ności, natężenie ruchu drogowego czy też problem utylizacji i skła-
dowania odpadów, niosą za sobą znaczny wzrost zanieczyszczenia 
środowiska. Mimo to, na terenie Parku znajduje się wiele miejsc 
bardzo cennych przyrodniczo, na które niewątpliwie warto zwrócić 
uwagę. 

Pod względem florystycznym teren Parku to w dużym stopniu zbio-
rowiska roślinności ruderalnej,  związanej z  terenami zamieszka-
łymi i zagospodarowanymi przez człowieka. Ale nie brakuje także  
innych zespołów ro-
ślinnych. Na terenie 
Parku znajdują się 
trzy duże komplek-
sy leśne. Największy 
z nich, Las Wolski, to 
naturalny las liściasty, 
w którego drzewosta-
nie  dominują dęby, 
buki i brzozy, a  w ru-
nie, szczególnie wio-
sną,  wzrok przykuwa 
łanowo  kwitnący za-
wilec gajowy. Oprócz 
Lasku Wolskiego uwa- Las Wolski 

Ściana skalna w Kryspinowie
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gę zwraca także kompleks 
leśny w okolicach Tyńca. Two-
rzą go fragmenty buczyn, grą-
dów i mieszanego lasu sosno-
wo-jodłowo-bukowego. Jest 
też las w okolicach Czernicho-
wa, popularnie zwany Buczy-
ną Czernichowską, w którego 
drzewostanie znaczny udział 
ma (jak sama nazwa wskazu-
je) buk zwyczajny. Oprócz wy-
żej wymienionych zespołów 
leśnych charakterystyczne dla 
Parku są zadrzewienia łęgo-
we, związane z  podmokłymi 
obszarami nad rzeką Wisłą 
i  jej licznymi starorzeczami. 
Tu, przykładem  może być 
choćby las łęgowy w Przego-
rzałach.

Oprócz zbiorowisk leśnych, na terenie Parku znajdziemy także zbio-
rowiska ciepłolubnych zarośli oraz roślinności kserotermicznej, 
w  tym kserotermicznych muraw naskalnych  (tereny rezerwatów 
przyrody Bielańskie Skałki, Skałki Przegorzalskie, Panieńskie Skały, 
Skołczanka). Dość istotny udział we florze mają ponadto zbiorowiska 

łąkowe. Szczególnie cenne przy-
rodniczo objęte zostały ochroną 
w formie Obszarów Natura 2000: 
Dębnicko – Tyniecki Obszar Łą-
kowy (na terenie Bielańsko - Ty-
nieckiego Parku Krajobrazowego 
znajdują się trzy jego enklawy) 
oraz Skawiński Obszar Łąkowy. 
Na terenach tych, oprócz różnych 
rodzajów łąk (m.in. zmiennowil-
gotnych łąk trzęślicowych czy 
niżowych i górskich, świeżych 

łąk użytkowanych ekstensywnie), znajdują się też inne typy siedlisk. 
Warte uwagi są między innymi murawy kserotermiczne oraz torfo-
wiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. 

Na całym terenie Parku występuje wiele gatunków roślin objętych 
ochroną prawną. Z gatunków występujących na łąkach wymie-
nić można między innymi: figurujące w Załączniku II Dyrektywy  

Siedliskowej starodub łąkowy 
i lipiennik Loesela, goździka 
pysznego, śnieżyczkę przebi-
śnieg, kruszczyka błotnego, 
storczyka męskiego, kukułkę 
krwistą, kosaćca syberyjskiego, 
pierwiosnka wyniosłego czy 
pełnika europejskiego. W  la-
sach, spotkać można między 
innymi lilię złotogłów, konwalię 
majową, barwinek pospolity, 
paprotkę zwyczajną, kopytnika 
pospolitego, a na kserotermach 
– dziewięćsiła bezłodygowego 
czy rojownika pospolitego. 

fauna
Ze względu na duże zróżnicowanie na terenie Parku siedlisk przy-
rodniczych, dość urozmaicony i bogaty jest także świat zwierząt. 

W lasach żyją ssaki, takie jak jeż, wiewiórka czy łasica, ale też większe 
jak lis, dzik czy sarna. Występują w nich także chronione nietoperze 
(m.in. podkowiec mały, gacek szary, mroczek posrebrzony, borowiec 
wielki czy nocek orzęsiony). Jednak na pierwszy plan wybijają się 
liczne ptaki, a wśród nich dzięcioły (średni, czarny i zielony), dzwo-
niec, pleszka czy świstunka leśna. Ponadto, przy odrobinie szczęścia, 
zaobserwować można rzadziej od poprzednich spotykaną mucho-
łówkę białoszyją, a także puszczyka zwyczajnego.   

Wełnianka szerokolistna

Wiewiórka w Parku Decjusza

Las Tyniecki

Pełnik europejski
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Na terenach suchych, nasło-
necznionych, takich jak np. 
Skołczanka, spotkać można 
przedstawicieli fauny ksero-
termicznej. Należy do niej kil-
kadziesiąt gatunków rzadkich 
motyli, m.in. modraszki: alkon, 
arion, nausitous i telejus oraz 
błonkówek, wśród których wy-
mienić można trzmiela tajgo-
wego, żółtego czy rudoszarego. 
Wiele jest tu także kserotermo-
filnych gatunków chrząszczy.

No otwartych terenach łąk i światłolubnych zarośli najłatwiejszymi 
do obserwacji są ptaki. Swoje lęgi wyprowadzają tu nie tylko pospo-
lite bociany, czajki i derkacze, ale także gatunki rzadsze jak gąsiorek 
czy jarzębatka. Oprócz przedstawicieli awifauny, uważny obserwa-
tor bez problemu dostrzeże liczne motyle. Występują tu między in-
nymi czerwończyki: fioletek i nieparek, mieniak tęczowiec, modra-
szek wieszczek, skalnik driada czy znane wszystkim rusałka żałobnik 
i paź królowej. 

Na terenie całego Parku żyją także liczni przedstawiciele pol-
skiej herpetofauny. Na terenach podmokłych i nadrzecznych nie 
trudno jest spotkać różne gatunki żab, ropuch i traszek, a także 
kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną czy zaskrońca zwyczajnego. 
W miejscach suchych, nasłonecznionych zobaczyć można wygrze-
wające się jaszczurki, a nawet żmiję zygzakowatą czy gniewosza  
plamistego.

zaBytki
klasztor w tyńcu - Opactwo Ojców Benedyktynów, założone 
w XI wieku, na wapiennej skale ponad rzeką Wisłą. 
klasztor na Bielanach - Klasztor Ojców Kamedułów, położony na 
wzgórzu Srebrna Góra w Lesie Wolskim, założony w XVII wieku.
klasztor norbertanek - zespół klasztorny z drugiej połowy 
XII  wieku wraz z barokowym kościołem św. Augustyna i św. Jana  
Chrzciciela.
kościół na woli Justowskiej - zniszczona przez pożary w 1978 
i 2002 roku, drewniana świątynia z XVI wieku. Do dziś zachowało się 
tylko kamienne przyziemienie kościoła.
kościół w czernichowie - gotycka świątynia pw. Świętej Trójcy 
z XV wieku, kilkukrotnie przebudowywana, między innymi na styl 
barokowy.

kościół na Salwatorze - świątynia pw. Najświętszego Salwatora 
z XII wieku, zbudowana w stylu romańskim, kilkukrotnie przebudo-
wywana.
kaplica na Salwatorze - drewniana, barokowa kaplica pw. św. Mał-
gorzaty i św. Judyty, pochodząca z lat 1689-90.
kaplica w czernichowie - ośmioboczna, kamienna kaplica różań-
cowa z połowy XVII wieku.

zamek w Przegorzałach - obiekt pochodzący z lat 1942-43, wybu-
dowany przez niemieckich okupantów. 
dwór w czernichowie - klasycystyczny dwór z XIX wieku, zaada-
ptowany w 1860 roku na szkołę rolniczą (obiekt tuż poza granicą 
Parku). 
dwór w Ściejowicach - klasycystyczny dwór z pierwszej połowy 
XIX wieku, otoczony parkiem.
dwór w Piekarach - neogotycki zespół dworski z około 1865 roku, 
otoczony parkiem (obiekt tuż poza granicą Parku).
dwór w kole tynieckim - dawny dwór pochodzący z XIX wieku.
willa Szyszko-Bohusza - kamienna willa w Przegorzałach, zwa-
na też Zameczkiem, wybudowana w latach 1928-29 przez Adolfa 
Szyszko-Bohusza.

Kaplica różańcowa w Czernichowie

Czerwończyk nieparek



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOBIELAŃSKO-TYNIECKI  PARK KRAJOBRAZOWY

10 11

willa decjusza - renesansowy pałacyk otoczony parkiem, pocho-
dzący z 1535 roku, kilkukrotnie przebudowywany wg projektów 
znanych i wybitnych architektów.

Budynki wodociągów 
- wykonane z cegły budynki wodociągów krakowskich na Biela-
nach, powstałe w latach 1898-1900.
Strzelnica na woli Justowskiej 
- zabytkowa, drewniana strzelnica garnizonowa, powstała w latach 
80-tych XIX wieku.
kopiec Piłsudskiego - ziemny kopiec o wysokości 35  metrów, 
wzniesiony w latach 1934-37 na wzgórzu Sowiniec, jako pomnik 
walki narodu o niepodległość, wyśmienity punkt widokowy. 

kopiec kościuszki
- ziemny kopiec o wyso-
kości 34 metrów, usypa-
ny w  latach  1820-23, na 
wzgórzu św. Bronisławy, 
otoczony poaustriackim 
fortem, bardzo dobry 
punkt   widokowy.

zespół fortów twierdzy kraków - zespół fortów powstały na prze-
łomie XIX i XX wieku, mający na celu obronę Krakowa. 

OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego licznie wy-
stępują inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, po-
mniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny 
oraz obszary Natura 2000.

rezerwaty Przyrody
Rezerwat przyrody to jedna z najwyższych form ochrony prawnej, 
którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Należy pamię-
tać, że w rezerwacie przyrody można poruszać się tylko po wyzna-
czonych szlakach turystycznych lub ścieżkach dydaktycznych.

rezerwat przyrody „Panieńskie Skały” 
• Data utworzenia: 1953 r.
• Powierzchnia: 6,41 ha

Rezerwat przyrody znajdujący się w północnej części Lasu Wolskie-
go. Obejmuje malowniczy wąwóz z wapiennymi formami skałkowy-
mi. Całość porasta naturalny las bukowy i grąd.

Willa Decjusza

Rezerwat Przyrody Panieńskie Skały

CZY WIESZ, ŻE?
Według legendy, podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku, Panny Zwie-
rzynieckie z klasztoru Norbertanek uciekły do Lasu Wolskiego. Ich modlitwy 
o  ujście z  życiem przed najeźdźcami w pewien sposób zostały wysłuchane 
- zamieniły się w białe, wapienne skały. To te same, które dziś znajdują się  
w rezerwacie przyrody „Panieńskie Skały”.Kopiec Kościuszki
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rezerwat przyrody „Bielańskie Skałki” 
• Data utworzenia: 1957 r.
• Powierzchnia: 1,73 ha
Bardzo niewielki rezerwat przyrody położony na południowych 
stokach Srebrnej Góry. Został utworzony w celu ochrony muraw 
naskalnych i kserotermicznych, znajdujących się na wapiennych 
formach skałkowych.

rezerwat przyrody „Skałki Przegorzalskie” 
• Data utworzenia: 1959 r.
• Powierzchnia: 1,38 ha
Mały powierzchniowo rezerwat przyrody o charakterze florystycz-
nym, znajdujący się w Przegorzałach - części Krakowa. Ochronie 
podlega w nim wapienna ściana skalna z rosnącymi na niej mura-
wami naskalnymi i kserotermicznymi. 

rezerwat przyrody „Skołczanka” 
• Data utworzenia: 1957 r.
• Powierzchnia: 36,77 ha
Rezerwat przyrody o typie faunistycznym, znajdujący się na wzgó-
rzach, na wschód od Tyńca. Ochronie podlegają w nim przede 
wszystkim stanowiska roślinności kserotermicznej, a także rzadkie 
i zagrożone wyginięciem gatunki owadów, w szczególności motyli.

Pomniki Przyrody
Na terenie Parku znajduje się ponad 70 obiektów przyrodniczych 
objętych indywidualną ochroną w postaci pomników przyrody. Są 
to głównie okazy drzew takich jak: lipa drobnolistna, wiąz szypuł-

kowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, 
dąb szypułkowy, buk pospolity, czeremcha amerykańska, daglezja 
zielona, sosna wejmutka, ostrokrzew kolczasty oraz wierzba biała. 
Rosną one przede wszystkim w Parku Decjusza, w parku dworskim 
w Czernichowie, na cmentarzu należącym do Opactwa Tynieckiego 
oraz wzdłuż Alei Waszyngtona w Krakowie. Tą formą ochrony objęto 
również obiekty przyrody nieożywionej: Jaskinię Kryspinowską, źró-
dło Świętojańskie w Tyńcu oraz skałę Okrążek w Piekarach.

StanowiSko dokumentacyJne
kamieniołom w Piekarach
Stanowisko znajdujące się w Pie-
karach, nad brzegiem Wisły. Zo-
stało utworzone w 1998 roku, 
w  celu ochrony i dydaktycz-
nego wykorzystania starego 
kamieniołomu wapieni górno-
jurajskich  wraz z 50-metrową  
sztolnią.

użytek ekologiczny
użytek ekologiczny kowadza w tyńcu
Użytek o powierzchni 1,82 ha, utworzony w 2008 roku. Głównym 
przedmiotem ochrony są w nim murawy kserotermiczne oraz liczne 
rzadkie gatunki owadów.

oBSzary natura 2000
obszar natura 2000 dębnic-
ko-tyniecki obszar Łąkowy
Specjalny obszar ochrony sie-
dlisk o powierzchni 282,9 ha, 
składający się z czterech en-
klaw, w tym trzech na terenie 
Parku. Położony jest w połu-
dniowo-zachodniej części Kra-
kowa. Obejmuje najlepiej wy-
kształcone i zachowane płaty 
łąk trzęślicowych i świeżych 
oraz fragmenty muraw kse-
rotermicznych. Stanowią one 
siedlisko dla wielu gatunków 
ptaków oraz motyli, w tym 
w szczególności modraszków.

Odciski skamieniałości 
w wapieniu jurajskim

Murawa naskalna

Modraszek telejus
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obszar natura 2000 Skawiński obszar Łąkowy
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 44,1 ha, poło-
żony w południowej części Parku, nieopodal Skawiny. Obejmuje 
głównie łąki, w tym świeże, podmokłe i trzęślicowe. Jest to ob-
szar występowania wielu cennych i rzadkich gatunków motyli  
(m.in. modraszków).

WARTO ZOBACZYĆ

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy ma na swoim terenie kilka-
dziesiąt miejsc pięknych i wartościowych, zarówno pod względem 
przyrodniczym, jak i kulturowym. Kilka z nich szczególnie powinno 
się odwiedzić.

oBiekty geologiczne
Skałki twardowskiego
Jest to teren położony po południowej stronie Wisły, w obrębie zrę-
bowych wzgórz Krzemionek Dębnickich. Odsłaniają się tu na po-
wierzchni wapienie górnojurajskie, w szczególności ich uławicona 
odmiana. Część z nich ma nieco kredowy charakter. Typowe dla tej 
odmiany wapieni, w opisywanym rejonie są poziome ławice, obec-
ność spękań i szczelin ciosowych oraz fakt występowania licznych 
konkrecji krzemionkowych, w postaci buł i płaskur, często ułożo-
nych zgodnie z uławiceniem. Ze skałami tymi związane są liczne 
procesy krasowe, polegające głównie na wypłukiwaniu ze skał wę-
glanu wapnia (CaCO3), które doprowadziły do powstania jaskiń oraz 
rozmyć krasowych. Na obszarze Skałek Twardowskiego znajdują się 
między innymi: Jaskinia Jasna, Jaskinia Niska, Jaskinia Pychowicka, 
Jaskinia z Kulkami, Jaskinia Okno Zbójnickie i Jaskinia Twardowskie-
go. Ostatnia z nich jest jedną z większych na całej Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej - liczy ponad 500 metrów długości.

Na południe od opisywanego miejsca znajdują się dwa duże kamie-
niołomy: Kapelanka i Zakrzówek. Pierwszy z nich działał od około 
1909 roku, drugi od około 1939. Wydobycie uławiconej i skalistej 
odmiany wapieni jury górnej zakończono w 1991 roku. Niektóre 
ściany osiągają ponad 40 metrów wysokości. 

Aktualnie dno kamieniołomu Zakrzówek zalane jest wodą. 
Ze  względu na rodzaj skał i prowadzone tu niegdyś prace wydo-
bywcze akwen ten jest bardzo niebezpieczny i nie nadaje się do pły-
wania. Natomiast ściany kamieniołomu Kapelanka wykorzystywane 
są do wspinaczki - znajduje się tu duża liczba dróg wspinaczkowych, 
o różnym stopniu trudności.

Przełom wisły w Piekarach
Jest to wąska dolina rzeki Wisły o charakterze przełomu, zlokalizo-
wana pomiędzy Tyńcem, a Piekarami. Ograniczające ją z obu stron 
wzgórza to części tektonicznie wyniesionych form (zrębów), zbu-
dowane z wapieni górnojurajskich. Po prawej stronie Wisły zloka-
lizowane są dwa większe wzgórza. Pierwsze z nich to Grodzisko, na 
którym znajduje się stanowisko archeologiczne ze śladami wcze-
snośredniowiecznego grodziska i bytności ludzi z czasów kultury 
łużyckiej. Drugie, to Góra Klasztorna (Zamkowa), ze stromo opa-
dającymi do Wisły ścianami skalnymi, zbudowanymi ze skalistej 
odmiany facjalnej wspomnianych wyżej utworów. Znajduje się na 
nim Opactwo Tynieckie. Natomiast na lewym brzegu Wisły znajdują 
się pojedyncze, niewielkie wyniesienia, potocznie zwane Skałkami 
Piekarskimi. Należą do nich wzgórza: Sowiarka, Kozierówka, Gołę-
biec, Okrążek oraz Kuściel. Wszystkie one zbudowane są ze skalistej 
odmiany facjalnej wapieni górnojurajskich. W niewielkich jaskiniach 
(Jaskinia nad Galoską i Jaskinia na Gołąbcu) oraz na szczytach tych 
wzniesień odkopano bardzo liczne artefakty pochodzące ze środko-
wego paleolitu, a także ślady osadnictwa człowieka neandertalskie-
go, datowane na 120, 55 i 30 tysięcy lat. Nieco na północ znajduje 
się ściana skalna - pozostałość starego kamieniołomu. Widoczne są 

Zalew Zakrzówek

CZY WIESZ, ŻE?
Na terenie kamieniołomu Zakrzówek jesienią 1940 roku pracował  
Karol  Wojtyła.
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w nim dwie odmiany facjalne wapienia górnojurajskiego - uławico-
na i skalista oraz stopniowe przejście między tymi typami. Znajduje 
się tu też wykuta w skale sztolnia, o długości około 50 metrów.

oBiekty Przyrodnicze
Skołczanka
Obszar położony w północnej części tynieckiego kompleksu leśne-
go, objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody. Większość jego po-
wierzchni zajmują różne zbiorowiska leśne i zaroślowe. Wśród nich 
wyróżnić można wielogatunkowy las grądowy, ciepłolubną buczy-
nę naskalną, kwaśną buczynę niżową, bór mieszany, bór sosnowy, 
zbiorowisko leśne z dominującym w drzewostanie grochodrzewem, 
ciepłolubne zarośla z dużym udziałem tarniny i głogu. Charaktery-

styczną i najistotniejszą 
jednak cechą omawia-
nego obszaru jest obec-
ność bogatych biocenoz 
kserotermicznych z  uni-
katową fauną motyli. 
Mimo, iż występują one 
w postaci stosunkowo 
niewielkich płatów i sta-
nowią niewielką część 
powierzchni rezerwatu 
(poniżej 10  %) są naj-
cenniejszym  elementem 
przyrody ożywionej tego 
terenu. Stwierdzono  tu 
występowanie kilku ty-

pów wspomnianych biocenoz. Są nimi trawiaste murawy ksero-
termiczne, w których udział krzewów nie przekracza 10%, murawy 
piaskowe, zbiorowisko wrzosowiskowe z panującym wrzosem oraz 
trawiasta  murawa z dominującymi mietlicami. 

Wśród roślin naczyniowych, które 
spotkać można na terenie Skoł-
czanki, wiele jest gatunków obję-
tych ochroną prawną. Do takich 
należą między innymi marzanka 
wonna, dziewięćsił bezłodygowy, 
wawrzynek wilczełyko, lilia złoto-
głów, naparstnica wielkokwiato-
wa, rojownik pospolity, kruszczyk 
szerokolistny i rdzawoczerwony. 
Flora roślin kserotermicznych 

i ciepłolubnych liczy na Skołczance około 100 gatunków. Koncen-
trują się one głównie w północno – zachodniej części rezerwatu, 
na wapiennych wzgórzach, gdzie wchodzą w skład muraw ksero-
termicznych, piaskowych, widnych zarośli oraz ciepłolubnych lasów 
grądowych i buczyn. 

Poza kserotermiczną florą na szczególną uwagę zasługują wystę-
pujące licznie na terenie Skołczanki rzadkie motyle i błonkówki. 
Stwierdzono ich tu kilkadziesiąt gatunków, a wśród nich występują 
między innymi czerwończyk fioletek i nieparek, modraszek telejus 
i nausitous, skalnik bryzeida i driada. Wiele jest tu także kserotermo-
filnych gatunków chrząszczy.

oBiekty kulturowe
opactwo w tyńcu
Jest to jedno z najstarszych opactw na terenie Polski. Benedykty-
nów sprowadził do Tyńca Kazimierz Odnowiciel w roku 1044. Wte-
dy też powstał romański kościół oraz pierwsze zabudowania klasz-
torne. Po zniszczeniach w czasie najazdów tatarskich, w XIII wieku, 
klasztor odbudowano w stylu gotyckim. Kolejne rozbudowy oraz 
umacnianie murów miały miejsce w XVI i XVII wieku. Na ponad sto 
lat (1816-1939) mnisi opuścili klasztor. W ostatnich latach został on 
poddany gruntownej restauracji. Dziś jest wizytówką, nie tylko Tyń-
ca ale i Krakowa, odwiedzaną przez rzesze turystów. Znajduje się tu 
oficyna wydawnicza oraz sklep z „produktami benedyktyńskimi”.

Wrzosowisko

Rojownik pospolity Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
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Głównym obiektem Opactwa jest kościół pw. św. Piotra i Pawła. Jest 
to budowla trójnawowa, posiadająca gotyckie prezbiterium i ba-
rokową nawę główną. Większość ołtarzy została wykonana przez 
wybitnego włoskiego architekta i rzeźbiarza - Francesco Placidiego. 
W prezbiterium znajdują się pięknie rzeźbione, XVII-wieczne stalle. 
Poza kościołem warte odwiedzenia są również krużganki klasztorne 
oraz pozostałości dawnych zabudowań wzgórza.

klasztor kamedułów na Bielanach
Klasztor zlokalizowany jest na Srebrnej Górze, w południowo-za-
chodniej części Lasu Wolskiego. Zakonników sprowadził tu w 1604 
roku marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski. Żyją oni do dnia dzi-
siejszego w pustelniach lub pojedynczych celach, w milczeniu i sa-
motności, a spotykają się jedynie podczas posiłków, Mszy Świętej 
i modlitw.

Na terenie Klasztoru znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Matki 
Boskiej oraz erem kamedułów, które zbudowane zostały w latach 
1609-30. Kościół to budowla barokowa, trójnawowa, z rzędem ka-
plic po bokach i prostokątnym prezbiterium. Szczególnie interesu-

jąca jest fasada kościoła wykonana z białych, wapiennych bloków, 
ozdobiona wapieniem dębnickim. Znajdują się w niej figury świę-
tych. Podziemia prezbiterium posiadają kaplicę oraz kryptę, w której 
zamurowane są szczątki zmarłych zakonników. Na uwagę zasługują 
również zabudowania klasztorne, domy pustelnicze oraz ogrody.

Ciągły wstęp na teren klasztoru mają jedynie mężczyźni, kobiety 
mogą go zwiedzać jedynie w wybrane 12 dni w roku, co wynika 
z surowych przepisów klauzurowych. 

forty twierdzy kraków
Twierdza Kraków jest to system obronny miasta, jeden z najwięk-
szych i najlepiej zachowanych w Europie. Zbudowany został przez 
Austriaków w latach 1850-1914. Pierwotnie składał się z obwarowań 
Wawelu i kilku dużych fortów i bastionów na terenie dzisiejszego 
centrum Krakowa. Z czasem system obronny zaczęto rozbudo-
wywać i poszerzać o kolejne forty, wysunięte o około 5-10 km od 
centrum miasta. Stworzono w ten sposób trzy pierścienie obronne. 
Tylko nieliczne obiekty zostały użyte w faktycznych walkach pod ko-
niec 1914 roku, w czasie rosyjskiego oblężenia Krakowa. Na terenie 
Parku znajduje się kilka budowli obronnych należących do Twierdzy 
Kraków.

Fort Kościuszko - olbrzymi fort cytadelowy, powstały wokół Kopca 
Kościuszki w latach 1850-56.
Fort Olszanica - powstał w latach 1884-85, jako fort półstały. Prze-
budowano go na fort pomocniczy piechoty około 1910 roku. Obec-
nie funkcjonuje w nim konny ośrodek jeździecki. 
Fort Bielany - fort pancerny, pomocniczy, o typie rozproszonym. 
Znany jest również pod nazwą „Krępak”. Został wybudowany w la-
tach 1908-12, na południowo-zachodnich stokach Srebrnej Góry.
Fort Skała - powstały w 1878 roku jako fort półstały, a następnie 
przebudowany w latach 1884-86 na fort pancerny, główny. Znajdu-
je się na zachodnim stoku wzgórza Sowiniec. Od 1964 roku mieści 
się w nim obserwatorium astronomiczne.
Fort Winnica - to fort pancerny, pomocniczy, znajdujący się na 
wzgórzu Winnica. Został wybudowany w latach 1898-99.
Fort Bodzów - fort powstały w 1884 roku jako fort półstały, ziem-
no-drewniany. Przebudowany w latach 1913-14 na stały fort  
artyleryjski.

Poza wymienionymi obiektami wybudowano też mniejsze, ale rów-
nie ważne w systemie obrony. Na terenie Parku są to: ostrogi bram-
ne (Salwator, Wola Justowska i Bielany), baterie forteczne (Ostra 
Góra, Srebrna Góra) oraz liczne schrony amunicji.

Klasztor Kamedułów na Bielanach
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PRODUKTY LOKALNE

kiełbasa lisiecka
Tradycyjna, wędzona kiełbasa wieprzowa z wyczuwalnym smakiem 
pieprzu i czosnku. Wytwarzana na terenie gmin Liszki i Czernichów. 
Jest produktem wpisanym na Listę Produktów Tradycyjnych.

obwarzanek krakowski
Typowy i bardzo popularny produkt historycznie związany z Krako-
wem. Jego wypiek jest prowadzony prawdopodobnie od XIII wieku. 
Ma kształt spiralnie zwiniętego pierścienia, posypanego solą, ma-
kiem lub sezamem. 

GDZIE WARTO WSTĄPIĆ

restauracja i kawiarnia „u ziyada”
Obiekt znajdujący się na Zamku w Przegorzałach. Podczas bardzo 
smacznego posiłku obserwować można wspaniałe widoki na dolinę 
Wisły i Beskidy. Organizowane są tu konferencje i wesela.
Więcej informacji na: www.uziyada.krakow.pl

restauracja pod kopcem
Restauracja zlokalizowana w zabytkowych budynkach Fortu Ko-
ściuszko, tuż pod Kopcem Kościuszki. Serwowane potrawy to we-
dług właścicieli kulinarna impresja. Jest to też miejsce na kameralne 
przyjęcia. Z tarasu rozpościera się wspaniały widok na Kraków.
Więcej informacji na: www.restauracjapodkopcem.pl

ośrodek olimpijski kolna
Duży ośrodek położony nad Wisłą, pomiędzy centrum Krakowa 
a  Tyńcem. Dysponuje on komfortowymi pokojami, a także orga-
nizuje konferencje i przyjęcia. Tuż przy nim znajduje się kompleks 
rekreacyjno-sportowy z basenem, centrum SPA, halą sportową  
i siłownią, a także tor kajakarstwa górskiego.
Więcej informacji na: www.kolna.pl

TURYSTYKA AKTYWNA

na Piechotę
Na terenie Parku znajduje się wiele ciekawych szlaków turysty-
ki pieszej. Zgrupowane są one przede wszystkim w rejonie Lasu 
Wolskiego, Skałek Twardowskiego, Tyńca oraz Czernichowa. Poza 
szlakami znajdują się tu liczne miejskie ścieżki spacerowe, a także  

Szlak Twierdzy Kraków, łączący poaustriackie forty na terenie  
Krakowa.

 zielony Szlak (dwóch kopców)
Kryspinów - Fort Skała 3,1 - Kopiec Piłsudskiego 5,3 - rezerwat 
przyrody „Panieńskie Skały” 6,2 - Kopiec Kościuszki 9,0 - Salwator  
10,5 km.

  niebieski szlak
Ogród Zoologiczny -  Klasz-
tor na Bielanach 4,3 - Kopiec 
Piłsudskiego 6,7 km.
  czerwony szlak
Kraków-Bielany - Klasztor na 
Bielanach 0,9 - Ogród Zoo-
logiczny 2,7 - Kopiec Piłsud-
skiego 3,9 - Kraków-Chełm  
5,1 km.

 czarny szlak
Kraków-Wola Justowska - Przegorzały 1,8 km.

 żółty szlak
Ogród Zoologiczny - rezerwat przyrody „Skałki Przegorzalskie”  
1,3 km.

 żółty szlak
Klasztor na Bielanach - Ogród Zoologiczny 1,2 - rezerwat przyrody 
„Panieński Skały” 2,4 - Kraków-Wola Justowska 3,1 km.

Kopiec Piłsudskiego

Widok na Tyniec i Bielany
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 czarny szlak
Rezerwat przyrody „Bielańskie Skałki” - Klasztor na Bielanach 0,8 km.

 czarny szlak
Kraków-Zakamycze - Ogród Zoologiczny 2,1 - Kraków-Wola Justow-
ska 3,6 km.

 niebieski szlak
Kraków-Dębniki - Skałki Twardowskiego 1,0 - Kraków-Dębniki 
2,2 km.

 zielony szlak
Tyniec (Opactwo) - Kowadza 1,0 - rezerwat przyrody „Skołczanka” 
1,6 - Ostra Góra 3,4 - Grodzisko 7,2 - Tyniec (Opactwo) 9,1 km.

 czerwony szlak
Czernichów - Kajasówka 7,1 km.

 niebieski szlak
Czernichów - Kamień 10,6 km.

rowerem 
Na terenie Parku znajduje się kilka szlaków rowerowych. Dwa z nich, 
w rejonie Wołowic i w Lasku Wolskim, mają charakter lokalny. Na-
tomiast dwa pozostałe to części dłuższych tras rowerowych o za-
sięgu międzyregionalnym lub międzynarodowym. Warta polecenia 
jest trasa rekreacyjna prowadząca wzdłuż wałów Wisły, na odcinku  
Kraków - Tyniec - Kraków.

 czerwony Szlak (Szlak Bocianich gniazd)
Wołowice - Zagacie - Rączna - Dąbrowa Szlachecka - Wołowice

 niebieski szlak
Kraków-Zakamycze - Ogród Zoologiczny - Przegorzały

 Bursztynowy Szlak greenways
Kraków - Tyniec - Skawina

 zielony szlak (kraków - morawy - wiedeń greenways)
Kryspinów - Wola Justowska - Salwator

Biegiem
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy jest terenem jakby stworzo-
nym specjalnie dla biegaczy. Gęsta sieć szlaków i ścieżek, a także 
różnorodność geomorfologiczna terenu sprawiają, że trasy dla sie-
bie znajdą tu zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Wyśmienity-
mi terenami do tego typu aktywnością są przede wszystkim: Lasek 
Wolski, Zakrzówek i Skałki Twardowskiego, Wały Wiślane oraz Tyniec. 
Na obszarze Parku odbywają się liczne imprezy biegowe, przyciąga-
jące rzesze biegaczy. Warto wziąć udział w „Biegu Trzech Kopców” 
lub w cyklu zawodów „Grand Prix Krakowa w biegach górskich”.

kaJakiem
Kajakową wycieczkę można odbyć po Wiśle, by z jej poziomu oglą-
dać poszczególne atrakcje Parku. Możliwe jest jej odbycie na od-
cinku powyżej stopnia wodnego „Kościuszko” (odcinek Czernichów 
- Tyniec) lub poniżej niego (odcinek Tyniec - Kraków). Oczywiście 
można te trasy połączyć przenosząc kajak koło stopnia wodnego.

konno
Na terenie Parku znajduje się duży ośrodek jeździecki w Olszanicy. 
Położony on jest na terenie jednego z krakowskich fortów. Jest to 
miejsce do nauki jazdy, a także na dłuższe wyprawy konne, między 
innymi po Lasu Wolskim.

Las Wolski

Kościół p.w. św. Salwatora w Zwierzyńcu
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TRASA DLA CIEBIE

Parking (droga do ZOO) - rezerwat przyrody „Panieńskie Skały” 0,3 
- Kopiec Piłsudskiego 1,1 - Klasztor na Bielanach 3,5 - Ogród Zoolo-
giczny 5,3 - parking (droga do ZOO) 6,0 km.
Jest to stosunkowo krótka trasa (6 km), lecz poprowadzona po 
pagórkowatym terenie, z kilkoma obiektami, których zwiedzenie 
może zająć trochę czasu. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu 
przy drodze wiodącej do ZOO. Stąd zielonym szlakiem udajemy 
się na północny zachód do rezerwatu przyrody „Panieńskie Skały”. 
Oprócz dorodnego, bukowego lasu znajdują się w nim liczne, wa-
pienne formy skalne. Z nimi związana jest legenda o zamianie w ka-
mienie Panien Zwierzynieckich, uciekających przed Tatarami. Idąc 
dalej, tym samym szlakiem podchodzimy na wzgórze Sowiniec, na 
którym znajduje się Kopiec Piłsudskiego. Warto poświęcić kilkana-
ście minut i wspiąć się na jego szczyt. Rozpościera się z niego pa-
norama na okoliczne tereny, a przy ładnej pogodzie zobaczyć moż-
na również Beskidy i Tatry. Następnie zmieniamy szlak na niebieski 
i przechodzimy w rejon Klasztoru Kamedułów na Bielanach. Po tym, 
zmieniamy szlak na czerwony i nim udajemy się pod Ogród Zoo-
logiczny. Temu miejscu też warto poświecić trochę czasu. W ZOO 
swój nowy dom znalazło około 1500 różnych zwierząt, zarówno 
znanych z terenu Polski, ale także, a nawet w przeważającej większo-
ści, dużo bardziej egzotycznych. Po odwiedzeniu tego miejsca czar-
nym szlakiem powracamy na parking, na którym rozpoczynaliśmy  
wycieczkę.

Klasztor Kamedułów na Bielanach
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