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Park powstał w 1981 roku i zajmuje powierzch-
nię 13 658,1 ha. Rozciąga się równoleżnikowo 
pomiędzy Krakowem na wschodzie i Chrza-
nowem na zachodzie. Większość terenu leży 
w  obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej. Jego nazwa pochodzi od geograficz-
nych terminów: Garb Tenczyński, na którego 
terenie znajduje się Park oraz miejscowości 
Tenczynek. Z kolei nazwy te związane są z hi-
storycznymi właścicielami tego obszaru - ro-
dem Tenczyńskich (Tęczyńskich) i należącym 
do nich zamkiem Tenczyn (Tęczyn).

INFORMACJE OGÓLNE

Tenczyński Park Krajobrazowy to teren o nie-
zwykłych walorach przyrodniczych, kulturo-
wych i krajobrazowych. Podłoże tego obszaru 
to niezmiernie interesująca, ale i skompilowa-
na budowa geologiczna oraz związana z  nią 
ciekawa historia górnictwa. To również je-
den z  największych kompleksów leśnych na 
terenie „jurajskich” parków krajobrazowych 
- Puszcza Dulowska. Nie można zapomnieć 
o zabytkach kultury, szczególnie w postaci 
średniowiecznych zamków. Takie olbrzymie 
bogactwo walorów przyciąga wielu turystów, 
rowerzystów oraz biegaczy, jednak spokojnie 
odnajdziemy tu również miejsca, gdzie w ci-
szy będziemy mogli kontemplować piękno 
przyrody. 

TENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Chata w skansenie w Wygiełzowie

Lilia złotogłów
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GeomorfoloGia
Pod względem geomorfologicznym większość terenu Parku poło-
żona jest na Garbie Tenczyńskim - wyniesionej formie tektonicznej. 
Na północy graniczy on z Rowem Krzeszowickim. Zachodnia cześć 
Parku jest bardziej płaska i monotonna, z wyjątkiem terenów w re-
jonie Babic i Płazy. Natomiast wschodnia jest o wiele ciekawsza. 
Występują tu głęboko wcięte dolinki z licznymi, znajdującymi się 
na stokach, wapiennymi formami skałkowymi. Ich najlepsze przy-
kłady znajdziemy w Dolinie Mnikowskiej, Dolinie Brzoskwinki, Do-
linie Aleksandrowickiej, Pierunkowym Dole oraz Zimnym Dole. We 
wspomnianych utworach dość często występują różnorodne formy 
krasowe - jaskinie i schroniska skalne.

flora 
Przyroda ożywiona Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego jest bar-
dzo bogata, a bogactwo to wynika między innymi z dużej różno-
rodności siedlisk przyrodniczych, występujących na terenie Parku. 
Sporą jego część zajmują lasy. Wśród nich wyróżnić można kilka 
podstawowych kompleksów: położoną w zachodniej części Parku 
Puszczę Dulowską, Las Zwierzyniecki, zajmujący jego część central-
ną, Lasy Zabierzowskie porastające wschodnie tereny Parku, a tak-
że zalesienia w okolicach Wygiełzowa, Babic i Regulic. Kompleksy 
te tworzą różne zbiorowiska leśne. 

WALORY PARKU

Budowa GeoloGiczna
Obszar Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego położony jest na te-
renie o niezwykle interesującej budowie geologicznej. Jego pod-
łoże stanowią przede wszystkim utwory budujące Garb Tenczyń-
ski i Rów Krzeszowicki. Występują tu bardzo zróżnicowane skały, 
zarówno pod względem genezy jak i wieku. Najstarszymi z nich są 
utwory górnokarbońskie (około 320-300 mln lat temu), głównie 
w postaci piaskowców, mułowców i iłowców, występujące między 
innymi w rejonie Tenczynka. Wśród nich znajdują się pokłady węgla 
kamiennego, eksploatowane głównie w XIX i XX wieku. Inną cha-
rakterystyczną skałą dla tego okresu jest arkoza kwaczalska, któ-
rą tworzą głównie piaskowce i zlepieńce. Czasem znajdywane są 
w niej skamieniałe pnie drzew. Jak sama nazwa wskazuje zlokalizo-
wana jest między innymi w rejonie Kwaczały. Na całym terenie Par-
ku znajdują się różnorodne skały pochodzenia wulkanicznego lub 
subwulkanicznego, powstałe pod koniec karbonu oraz w permie 
(około 300-250 mln lat temu). Są to melafiry (Rudno) oraz diabazy 
(Niedźwiedzia Góra). Z osadów triasowych (około 250-200 mln lat 
temu) występują głównie wapienie i dolomity, zlokalizowane w za-
chodniej części Parku. Dużą powierzchnię, szczególnie na wscho-
dzie, zajmują utwory górnojurajskie, oksfordzkie, przede wszystkim 
w postaci biało-szarych wapieni, powstałe około 160 mln lat temu. 
Tworzą one większość form skałkowych w Parku. Z kolejnych okre-
sów geologicznych - przede wszystkim z miocenu, pochodzą iły 
i  piaski wypełniające Rów Krzeszowicki. Cześć terenu pokrywają 
czwartorzędowe piaski, żwiry, iły i lessy. 

Teren Parku jest również niezwykle interesujący pod względem 
tektonicznym. Występują tu zręby (formy wyniesione) i rowy (formy 
obniżone) tektoniczne. Ich przykładami jest Garb Tenczyński (zrąb) 
i Rów Krzeszowicki (rów). Ponadto znajdujące się tu utwory pocięte 
są licznymi uskokami.

Rezerwat przyrody Zimny Dół

CZY WIESZ, ŻE?
W geologicznej przeszłości, w permie (około 300-250 mln lat temu), na terenie 
podkrakowskim istniało wiele czynnych wulkanów. Śladami zachodzenia wielu 
zjawisk wulkanicznych są niektóre, możliwe do zobaczenia skały, jak np. melafir 
w Rudnie.
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ków niezwykle cennych, rzadkich, objętych ochroną prawną. Mamy 
tu między innymi stanowiska takich osobliwości przyrodniczych jak 
fiołek bagienny, lilia złotogłów, kruszczyk drobnolistny, kwitnąca 
forma bluszczu pospolitego czy rosiczka okrągłolistna. 

fauna
Z opisaną wyżej florą Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego ściśle 
związana jest i współgra jego fauna. Bogactwo rozmaitych zbioro-
wisk roślinnych, o zróżnicowanych warunkach siedliskowych, skut-
kuje obfitością i urozmaiceniem świata zwierzęcego. 

Z bezkręgowców na terenie Parku licznie występują motyle, których 
przykładem mogą być modraszki: arion, telejus i nausitous, trzmie-
le (m.in. trzmiel ziemny, rudonogi, leśny czy kamiennik), chrząszcze 
z rodziny biegaczowatych (biegacz górski, skórzasty, fioletowy czy 
gajowy) oraz ślimaki, z których najpopularniejszy jest ślimak win-
niczek. Z kserotermicznymi i naskalnymi murawami związana jest 
ponadto bogata fauna bezkręgowców sucho i światłolubnych.

W lasach żyją liczne krę-
gowce. Z płazów najczęst-
sza jest żaba trawna i ro-
pucha szara, a w miejscach 
wilgotnych, zabagnionych 
i okresowych zastoiskach 
spotkać można również 
kumaka nizinnego, grze-
biuszkę  ziemną, rzekot-
kę drzewną, żabę wodną 
i  traszki: zwyczajną i grze-
bieniastą. 

Niezwykle bogata jest tu 
awifauna. Przemierzając 
leśne szlaki nie trudno jest 
usłyszeć kukułkę, dzięcioła 
(średniego, czarnego, zielonosiwego lub dzięciołka) czy świergotka 
drzewnego. Występuje tu ponadto pliszka żółta, kopciuszek, wilga, 
muchołówka szara i żałobna, grubodziób i wiele innych gatunków 
zasługujących na uwagę. 

Gromadę ssaków reprezentują rzadkie nietoperze (m.in. boro-
wiec wielki, nocek duży, mroczek późny czy mopek), owadożerne  
ryjówki, rzęsorek rzeczek, nadrzewna popielica i orzesznica oraz 
duże ssaki kopytne jak sarny czy nawet łosie.

W wielu miejscach wy-
stępuje żyzna buczyna 
karpacka, często z dobrze 
zachowanym starodrze-
wiem bukowym oraz 
charakterystycznymi dla 
niej gatunkami w  runie, 
jak żywiec gruczołowaty, 
szczyr trwały czy przy-
tulia wonna. Występują 
tu także lasy grądowe, 
bory sosnowe i miesza-
ne (sosnowo – dębowe), 
a w dolinach rzek, na 
terenach o dużej wilgot-
ności i  żyzności podłoża 
– bagienne łęgi olszowe. 

 
Oprócz obszarów leśnych 
wiele jest na terenie  
Parku niezagospodaro-
wanych przez człowieka, 
nasłonecznionych miejsc 

otwartych. Doskonałe warunki do rozwoju znajduje w nich roślin-
ność, tworzącą zbiorowiska muraw kserotermicznych. Z kolei na 
obszarach otwartych ale podmokłych, zabagnionych czy wręcz 
nadrzecznych, występują trzcinowiska i podmokłe łąki. W niejed-
nym miejscu, między innymi na stokach głęboko wciętych dolin, 
na odsłaniających się wapiennych formach skalnych, obserwować 
można także dobrze wykształcone murawy naskalne. 

Część powierzchni Parku zaj-
mują wreszcie tereny zago-
spodarowane rolniczo, gdzie 
dominują pola uprawne, łąki 
i pastwiska oraz związane 
z nimi zbiorowiska segetalne.

Wartość przyrodnicza Ten-
czyńskiego Parku Krajobrazo-
wego, oprócz dużej różnorod-
ności siedlisk przyrodniczych, 
wynika także z dużego ich 
bogactwa gatunkowego oraz 
występowania wielu gatun-

Żyzna buczyna karpacka

Zbiorowiska roślinności łąkowej 
na terenie Parku

Żaba wodna
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Z gadów na terenie Parku występuje zaskroniec, a także jaszczurki, 
które szczególnie upodobały sobie miejsca nasłonecznione, na któ-
rych często i chętnie się wygrzewają. 

zaBytki
zamek tenczyn (tęczyn) - średniowieczny zamek powstały 
w XIV wieku, stanowiący imponującą rezydencję obronną.

zamek lipowiec - średniowieczny zamek biskupów krakowskich 
pochodzący z XIII wieku, wielokrotnie rozbudowywany.

kościół w Babicach - muro-
wana świątynia  pw.  Wszyst-
kich Świętych, zbudowana 
w  roku 1524, wielokrotnie 
przebudowywana, między 
innymi w roku 1763 oraz pod 
koniec XIX wieku. 
kościół w tenczynku - baro-
kowa świątynia wzniesiona 
w latach 1728 - 42 ze stoją-
cą nieopodal XVII - wiecz-
ną, drewnianą dzwonnicą 
(obiekt znajduje się tuż poza 
granicami Parku).
dwór w aleksandrowicach 
- murowany dwór pochodzą-
cy z  1900 roku, postawiony 
na miejscu o  wiele starszej, 
XV -wiecznej budowli. Wokół 
niego znajdują się budyn-
ki folwarczne, staw, oficyna 
i park.
 

dwór w nawojowej Górze - zespół dworski składający się z dwo-
ru murowanego, powstałego w XVIII wieku, przebudowanego 
w roku 1925, a także stajni, wozowni i zabytkowego parku (obiekt 
znajduje się tuż poza granicami Parku).

Brama zwierzyniecka - neogotycki obiekt z drugiej połowy 
XIX wieku - brama wjazdowa do Zwierzyńca, należącego do zamku  
Tenczyn.

dwór w mnikowie - obiekt wybudowany w XVII wieku, należał do 
Ojców Kamedułów, a obecnie stanowi własność Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek.
Pałac w Balicach - rezydencja pochodząca z XVI wieku, gruntownie 
przebudowana w latach 1887-1894, z zabytkowym parkiem w stylu 
ogrodu włoskiego. Jego właścicielami były między innymi rodziny: 
Bonerów, Firlejów i Radziwiłłów.
willa w kochanowie - drewniana willa z oficyną wybudowana 
w 1896 roku, pełniąca funkcję domu kolonijnego dla dzieci, szkoły 
oraz domku myśliwego.
domy w nawojowej Górze - drewniane domy z XIX i XX wieku, kry-
te strzechą, choć stanowią element rodzimej architektury ludowej, 
nie są wpisane do rejestru zabytków.
fort Pasternik - fort artyleryjski, powstały około 1881 roku, należą-
cy do Twierdzy Kraków.
fort Bronowice małe - powstał w latach 1884-85 jako fort półstały, 
ziemno-drewniany, zmodernizowany około 1910 roku, należący do 
Twierdzy Kraków.
fort mydlniki - fort pomocniczy piechoty powstały w latach  
1895-96, należący do Twierdzy Kraków.
nadwiślański Park etnograficzny - skansen zlokalizowany w Wy-
giełzowie, na terenie którego znajdują się liczne, bardzo cenne, 
drewniane zabytki architektoniczne z terenów pomiędzy Krako-
wem a Chrzanowem.

Zabytkowy Kościół w Babicach

Brama Zwierzyniecka

CZY WIESZ, ŻE?
Na zamku Tenczyn (Tęczyn) więzieni byli Krzyżacy, wzięci do niewoli podczas 
Bitwy pod Grunwaldem.
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OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego licznie występują 
inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz ob-
szar 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 „Bukowica” 
• Data utworzenia: 1987 r.
• Powierzchnia: 22,76 ha
Rezerwat przyrody położony w zachodniej części Garbu Tenczyń-
skiego, obejmujący wzgórze zbudowane z wapieni triasowych. 
Ochronie podlega tu buczyna karpacka z takimi gatunkami w runie 
jak: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa czy marzanka wonna. 
Znajduje się tu również ściana skalna z licznymi, małymi schroniska-
mi skalnymi.

rezerwat przyrody „zimny dół” 
• Data utworzenia: 1991 r.
• Powierzchnia: 2,22 ha
Rezerwat przyrody nieożywionej położony na północ od Czułowa, 
w którym ochronie podlegają formy skałkowe zbudowane z wapie-
ni górnojurajskich. Tworzą one nieraz labirynty skalne. Występuje 
tu  również wiele cennych i chronionych gatunków roślin, między 
innymi rzadki okaz kwitnącego bluszczu pospolitego. 

rezerwat przyrody „lipowiec” 
• Data utworzenia: 1959 r.
• Powierzchnia: 12,44 ha
Rezerwat przyrody położony na północ od miejscowości Babice. 
Na jego terenie chroniony jest naturalny, 120-160-letni drzewostan, 
głównie bukowy. Występuje w nim bardzo rzadki gatunek storczy-
ka - kruszczyk drobnolistny. Atrakcją rezerwatu jest średniowieczny 
zamek.

rezerwat przyrody „dolina mnikowska” 
• Data utworzenia: 1963 r.
• Powierzchnia: 20,89 ha
Rezerwat przyrody zlokalizowany na północny wschód od Mniko-
wa, obejmujący przełomowy odcinek rzeki Sanki - Dolinę Mnikow-Rezerwat przyrody Bukowica

Rezerwat przyrody Zimny Dół
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ską. Chronione są w nim malownicze wapienne skałki, lasy grądo-
we, a także zbiorowiska muraw naskalnych i kserotermicznych.

rezerwat przyrody „Skała kmity” 
• Data utworzenia: 1959 r.
• Powierzchnia: 19,36 ha
Niewielki rezerwat przyrody znajdujący się w miejscu przełomu 
rzeki Rudawy. Obejmuje kilka wapiennych form skałkowych. Jedna 
z nich posiada ścianę o wysokości około 25 metrów. Oprócz skałek 
chroniona jest w nim roślinność kserotermiczna i naskalna oraz do-
rodny las dębowo-bukowy.

Pomniki Przyrody
Na terenie Parku znajduje się prawie 50 pomników przyrody. Tą for-
mą ochrony objęte są przede wszystkim okazy drzew. Są to między 
innymi: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, choina 
kanadyjska, jesion wyniosły, modrzew europejski czy platan klo-
nolistny. Większość z nich zlokalizowana jest w parkach dworskich 
w Aleksandrowicach i Balicach. Pozostałe okazy rozsiane są po ca-
łym terenie Parku. Ciekawie umiejscowiony jest pomnikowy klon 
jawor, znajdujący się na dziedzińcu zamku Tenczyn (Tęczyn). 

Tą formą ochrony objęte są również elementy przyrody nieożywio-
nej. Są to interesujące przykłady źródeł znajdujących się w Dolinie 
Sanki i w miejscowości Brzoskwinia, a także wapienna forma skałko-
wa „Nad Jackiem” w dolinie Rudawy, nieopodal Szczyglic. 

użytki ekoloGiczne
uroczysko Podgołogórze
Stanowisko zlokalizowane nieopodal miejscowości Rząska. Zostało 
utworzone w roku 2001, na powierzchni 6,75 ha. Chronione jest tu 
miejsce występowania fiołka bagiennego oraz naturalny łęg olszo-
wo - jesionowy.

uroczysko w rząsce
Utworzone w roku 2001, obejmuje teren o powierzchni 59,1 ha. 
Znajduje się w miejscowości Rząska, tuż obok użytku ekologicz-
nego Uroczysko Podgołogórze i podobnie jak on chroni przede 
wszystkim stanowisko fiołka bagiennego.

Stanowisko lilii złotogłów
Stanowisko utworzone w 1998 roku na powierzchni 3,57 ha. Znaj-
duje się na Garbie Tenczyńskim, w rejonie Kochanowa. Obejmuje 
niewielki wąwóz porośnięty lasem, w którym występuje duża po-
pulacja lilii złotogłów.

StanowiSka dokumentacyjne 
odsłonięcie „na czerwieńcu” 
Stanowisko utworzone w 1998 roku na zboczu wzgórza Czerwie-
niec, nieopodal Tenczynka. Znajduje się tu stratotypowe odsłonię-
cie osadów jury środkowej, na które składają się piaski ze żwirami, 
piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste. Ponad nimi występują 
wapienie margliste i wapienie płytowe należące do górnej jury. 
W odsłonięciach znajdują się liczne skamieniałości.

kamieniołom „nowa krystyna”
Stanowisko zlokalizowane na południowy wschód od Tenczynka, 
utworzone w 1998 roku. W przekopie do niewielkiego kamieniołomu 
znajdują się transgresywne osady jury środkowej (keloweju), mię-
dzy innymi w postaci piaskowców i wapieni piaszczystych. Niektóre 
warstwy zawierają skamieniałości (małże, ramienionogi, amonity). 

oBSzar natura 2000
obszar natura 2000 dolina Sanki
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 22,46 ha, w części 
pokrywający się z rezerwatem przyrody „Dolina Mnikowska”. Celem 
ochrony są tu łąki trzęślicowe, na których występuje między innymi 
poczwarówka zwężona.

Tablica przy odsłonięciu „Na Czerwieńcu”
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WARTO ZOBACZYĆ

Tenczyński Park Krajobrazowy ma na swoim terenie kilkadziesiąt 
pięknych i wartościowych miejsc, zarówno pod względem przy-
rodniczym, jak i kulturowym. Kilka z nich szczególnie powinno się 
odwiedzić.

oBiekty GeoloGiczne
dolina mnikowska

Jest to stosunkowo krótka, pięk-
na krajobrazowo dolinka, licząca 
około 1  km długości. Ma charak-
ter przełomu, z płynącym dnem 
potokiem Sanka, a wytworzona 
została w wapieniach górnojuraj-
skich. W jej stokach licznie wystę-
pują formy skałkowe zbudowane 
ze skalistej odmiany wspomnia-
nych utworów. Występują w nich 
schroniska skalne i jaskinie (np. Ja-
skinia Nad Matką Boską). W poło-
wie dolinki znajduje się malowidło 
skalne, wykonane przez Walerego 
Eliasza Radzikowskiego, a  przed-
stawiające Matkę Boską Skalską. 
Oryginalna wersja z  1863 roku 
została niestety częściowo znisz-
czona.

Niewątpliwym bogactwem tego miejsca jest też przyroda ożywio-
na. Oprócz grądu, znajdują się tu liczne stanowiska muraw naskal-
nych i kserotermicznych. Teren dolinki i jej zboczy objęty jest ochro-
ną w postaci rezerwatu przyrody. Przedłużeniem dolinki ku północy 
jest równie uroczy Wąwóz Półrzeczki.

tenczyńskie kopalnie węgla kamiennego
Na terenach wokół Tenczynka występują osady górnokarbońskie, 
głównie w postaci piaskowców, iłowców i mułowców. Należą one 
do tak zwanej formacji produktywnej karbonu Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego, której wschodni zasięg przebiega w rejonie 
Tenczynka. Łączna jej miąższość wynosi około 900 m. Osady te re-
prezentowane są przez: serię paraliczną, warstwy orzeskie, warstwy 
łaziskie oraz warstwy libiąskie. Wśród nich występują niewielkie 
pokłady węgla, liczące od kilkudziesięciu centymetrów do około  
7 metrów.

Historia eksploatacji złóż węgla kamiennego na tym terenie sięga 
drugiej połowy XVIII wieku. Pierwsze większe kopalnie założono  
w 1796 roku (kopalnia Adam) i w 1797 roku (kopalnia Rieda). Duży 
wpływ na rozwój tenczyńskiego górnictwa miało otwarcie linii  

kolejowej Kraków - Mysłowice. W drugiej połowie XIX wieku powsta-
ły kopalnie: Katarzyna, Kmita, Barbara i Andrzej, a także Rudno, zlo-
kalizowana nieopodal zamku Tenczyn. Większość z nich zamknięto 
w latach 20-tych XX wieku, a ostatnią - Nowa Krystyna w roku 1955. 
Do dziś na całym terenie wokół Tenczynka widoczne są hałdy, miej-
sca lokalizacji szybów oraz stare budynki kopalniane.

oBiekty Przyrodnicze
Puszcza dulowska
To znacznych rozmiarów kompleks leśny, położony w zachodniej 
części Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest pozostałością pra-
starej puszczy, która niegdyś, jeszcze w średniowieczu, rozciągała 
się pomiędzy Krakowem a rzeką Przemszą. Wiele jej fragmentów ma 
swoje tradycyjne, ciekawe nazwy, m.in. Las Rajchów, Lisie Górki, Na 
Lipówce, Wielkie Bagno, Kalemba, Zbójnik czy Spalisko. Cały kom-
pleks, bogaty w naturalne polany śródleśne, podzielony jest na dwie 

CZY WIESZ, ŻE?
Na terenie tenczyńskich kopalni węgla kamiennego istniała długa na około  
2150 metrów sztolnia, początkowo o charakterze transportowym, w później-
szym czasie odwadniającym.

Puszcza Dulowska

Skały w Dolinie Mnikowskiej
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duże części potokiem Chechło. Część północna, zwana Lasem Du-
lowskim jest sucha i piaszczysta, a w drzewostanie w związku z ro-
dzajem podłoża dominują świerk pospolity i sosna zwyczajna. Część 
południowa, obejmująca Las Bagno i Las Rudno, jest w odróżnieniu 
od poprzedniej podmokła i zatorfiona. Rozwinęły się tu zatem torfo-
wiska niskie, gęsty bór bagienny oraz łęg olchowy, i to właśnie one 
dominują w krajobrazie. W warstwie krzewów Puszczy Dulowskiej 
występuje kruszyna pospolita, wierzba uszata i dziki bez koralowy, 
a w runie najliczniejsza jest borówka czarna, borówka brusznica oraz 
wrzos zwyczajny. Wiele jest paproci, z których na uwagę zasługuje 
tworząca zwarte łany orlica pospolita, wietlica samicza i nerecznica 
szerokolistna. Rosną tu ponadto takie rośliny jak: przytulia właściwa, 
jaskier wielkokwiatowy, pokrzywa dwupienna i rogownica pospoli-
ta. W wielu miejscach, na obrzeżach lasu, dostępu do jego wnętrza 
broni niczym kolczasty drut roślinny, jeżyna wzniesiona.

Puszcza jest siedliskiem wielu 
gatunków zwierząt, nie tylko 
pospolitych, ale też rzadkich 
i prawnie chronionych. Można 
tu spotkać duże ssaki, głów-
nie sarny. Ciekawostką jest to, 
że w latach 60-tych XX wieku 
na teren ten przywędrowało 
liczne stado łosi, wzbogaca-
jąc ogromnie faunę kopyt-
nych. Dziś żyje ich tu już tylko 
kilkanaście sztuk. W latach  
80-tych natomiast osiedlono 
tu kilka par bobrów. Dziś ich 
populacja rozwinęła się do kil-

kudziesięciu sztuk. To właśnie wybudowane przez nie tamy przyczy-
niły się do zalania i zabagnienia około 20 hektarów lasu.

Spośród ciekawszego ptactwa na terenie Puszczy występują 
m.in.  czajki, derkacze, krogulce, myszołowy i jastrzębie gołębiarze, 
a wiosną, na śródleśnych polanach swoje toki odbywają cietrzewie. 
Na co warto zwrócić uwagę, w Puszczy Dulowskiej żyją także rzad-
kie w tej części Polski, żółw błotny i traszka górska.

oBiekty kulturowe
zamek tenczyn (tęczyn)
Na wzgórzu ponad miejscowością Rudno znajduje się duży, śre-
dniowieczny zamek. Wymiennie stosowana jest nazwa Tenczyn 
i Tęczyn. Obie pochodzą od nazwiska właścicieli zamku - rodziny 

Tęczyńskich. Pierwsze zabudowania powstały w pierwszej połowie 
XIV wieku za sprawą kasztelana krakowskiego Nawoja z Morawicy. 
Zamek rozbudował jego syn Jędrzej, który przyjął nazwisko Tęczyń-
ski. W późniejszym czasie warownię wielokrotnie przebudowywa-
no, tworząc okazałą rezydencję obronną. Najbardziej przyczynił się 
do tego około 1570 roku Jan Tęczyński. Po najeździe szwedzkim, 
w połowie XVII wieku oraz po pożarze w 1768 roku, zamek zaczął 
pomału popadać w ruinę. Po wygaśnięciu rodu Tęczyńskich był wła-
snością Czartoryskich, Lubomirskich i w końcu Potockich.

Obiekt składał się z reprezentacyjnego zamku górnego z dziedziń-
cem i krużgankami, zamku dolnego, wieży bramnej oraz systemu 
obronnego, głównie w postaci: baszt, bastei, fosy oraz barbakanu 
z szyją ubezpieczającą wjazd na zamek. Wymienione obiekty w du-
żej części zachowały się do dziś, choć ich aktualny stan nie jest naj-
lepszy. Całość stanowi niezwykły przykład warowni obronnej, cały 
czas przebudowywanej i udoskonalanej, w związku z postępem 
sztuki obronnej.

Ślady bobrów w Puszczy Dulowskiej

Zamek Tenczyn

CZY WIESZ, ŻE?
Plenery zamku Tenczyn (Tęczyn) zostały wykorzystane m.in. w serialu  
 „Czarne chmury”.
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zamek lipowiec 
Jest to średniowieczny zamek zlokalizowany na wzgórzu, ponad 
miejscowością Babice. Został wzniesiony przez biskupa Jana Pran-
dotę w XIV wieku, prawdopodobnie na miejscu starszej warowni. 
Był on rozbudowywany w XV i XVI wieku. Zamek pełnił funkcje 
strażnicze dla szlaku w dolinie Wisły oraz był siedzibą biskupów kra-
kowskich. Przez wiele lat istniało na zamku więzienie, szczególnie 
dla duchownych. Po pożarze w 1629 roku i najeździe szwedzkim, 
zamek zaczął popadać w ruinę. W 1683 roku, podczas wyprawy na 
Wiedeń, gościł w nim jeszcze król Jan III Sobieski. Do 1789 roku był 
własnością biskupów krakowskich. 

Pod względem architektonicznym jest to typowy gotycki zamek 
obronny, zbudowany z kamienia. Składał się z zamku górnego 
z dziedzińcem, przedbramia i podzamcza. Jego cechą charaktery-
styczną jest wysoka, owalna wieża, licząca około 30 metrów wy-
sokości, będąca najstarszą częścią budowli. Zamek znajduje się na 
terenie rezerwatu przyrody „Lipowiec”. Na zamku odbywają się im-
prezy plenerowe, między innymi turnieje rycerskie.

nadwiślański Park etnograficzny
Skansen został założony w 1968 roku, lecz udostępniony zwiedzają-
cym dopiero w 1973 roku. Na jego teren przeniesiono wiele bardzo 

cennych zabytków architektury wiejskiej oraz sakralnej, głównie 
z terenów podkrakowskich. Znajdują się tu między innymi: dom 
miejski z Chrzanowa (1804 r.), spichlerz z Kościelca (1798 r.), chałupa 
sołtysia z Przegini Duchownej (1862 r.), a także zabytkowy, drew-
niany kościół z Ryczowa (XVII w.). Zrekonstruowano też okazały,  
XVIII-wieczny dwór, pochodzący z okolic Myślenic. Aktualna ekspo-
zycja obejmuje prawie trzydzieści zabytkowych obiektów drewnia-
nych (chałupy, stodoły, spichlerze, chlewik, kuźnię) oraz małą archi-
tekturę (kapliczki, studnie, pasieki).

Na jego terenie odbywa się wiele ciekawych imprez plenerowych, 
między innymi: koncerty, wystawy, konkursy potraw regionalnych, 
kiermasz sztuki ludowej, pokazy dawnego rzemiosła, festiwale, 
a także prowadzone są lekcje muzealne.

Zamek Lipowiec

Kościół w skansenie w Wygiełzowie
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PRODUKTY LOKALNE 

Barszcz z kochanowa
Produkt lokalny, tworzony z regionalnych, ekologicznych surowców 
i krystalicznie czystej, jurajskiej wody. Pod nazwą kryją się wyśmie-
nite w smaku: Żurek z Kochanowa, Barszcz biały z Kochanowa oraz 
Barszcz czerwony z Kochanowa.

ziemniaki po cabańsku
Potrawa jednogarnkowa, zwana też pieczonkami lub duszonkami. 
Składa się z ziemniaków, jarzyn (marchwi, pietruszki, cebuli, kapu-
sty i buraków) oraz mięsa (boczku i kiełbasy). Wszystko przygoto-
wywane jest w garnku lub żeliwnym kociołku, ustawionym nad 
ogniskiem. Przepis sprowadzony został przez Cabanów - ludność, 
która przybyła na tereny dzisiejszego powiatu chrzanowskiego, 
w XIII wieku, w czasach najazdów tatarskich.

GDZIE WARTO WSTĄPIĆ

karczma „zagroda” w wygiełzowie
Regionalna karczma, znajdująca się w drewnianej chacie, na terenie 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego. W izbie urządzonej na styl 
staropolski serwowane są wyśmienite, lokalne potrawy.
Więcej informacji na: www.karczmazagroda.com

restauracja „Grube ryby”
Restauracja położona w uroczym miejscu, na skraju lasu, tuż przy 
starym kamieniołomie w Zabierzowie. Serwuje bardzo dobre potra-
wy. Organizuje również przyjęcia okolicznościowe.
Więcej informacji na: www.gruberyby.pl

restauracja i Hotel „kochanów”
Obiekt położony tuż przy drodze krajowej nr 79, a równocześnie 
w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego. Komfortowe miejsca ho-
telowe to bardzo dobry punkt wypadowy na teren Parku. Restaura-
cja natomiast serwuje wyśmienite i ciekawe dania. 
Więcej informacji na: www.kochanow.pl

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Puszcza dulowska
Na terenie Puszczy Dulowskiej, wzdłuż tak zwanej Linii Średniej, 
wytyczono ścieżkę dydaktyczną. Na istniejących tablicach znajdują 

się informacje na temat: ochrony lasu, zwierząt puszczańskich, flory 
oraz gospodarki leśnej. Przy ścieżce znajdują się miejsca odpoczyn-
ku z ławkami i stołami.

Szlak dawnego Górnictwa
Ścieżka dydaktyczna o typowo geologicznym charakterze. Łączy 
ona najciekawsze obiekty związane z historyczną eksploatacją 
węgla kamiennego w rejonie Tenczynka i Rudna. Na trasie można 
również zapoznać się, na podstawie niektórych odsłonięć, z nie-
zwykle ciekawą i skomplikowaną budową geologiczną rejonu Krze-
szowic oraz występującymi na tym terenie skałami. Szlak składa się 
z dwóch pętli oznakowanych w kolorze czarnym. Pierwsza z nich to 
około 12-kilometrowa pętla na wschód od Tenczynka, natomiast 
druga, w rejonie Rudna, liczy około 4 kilometry.

TURYSTYKA AKTYWNA

na PiecHotę
Przez teren Parku przebiega kilka szlaków turystyki pieszej, łącząc  
ze sobą najważniejsze atrakcje tego terenu. 

 żółty szlak
Chrzanów - Zagórze 7,5 - Wygiełzów 13,4 - zamek Lipowiec 14,3 - 
Alwernia 24,3 - zamek Tenczyn (Tęczyn) 32,2 - Tenczynek 35,4 - Krze-
szowice PKP 37,6 km.

 czerwony szlak
Krzeszowice PKP - Brama Zwierzyniecka 1,4 - Bukowa 7,3 - Zimny 
Dół 12,8 - Czułówek 17,4 - Czernichów 25,7 km.

Chata w skansenie w Wygiełzowie



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOTENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

22 23

 czarny szlak
Zimny Dół - Dolina Mnikowska 2,4 km.

 niebieski szlak
Mników - Dolina Mnikowska 1,4 - Wąwóz Półrzeczki 2,1 - Dolina 
Brzoskwinki 6,5 - Brzoskwinia 8,3 - Kleszczów 11,4 - Zabierzów PKP 
16,8 km.

 czarny szlak
Brzoskwinia - Nielepice 2,5 - Rudawa 4,3 km.

 zielony szlak
Nielepice - Pierunkowy Dół 0,9 - Bukowa 2,1 km.

 czarny szlak
Morawica - Las Kleszczowski (szlak niebieski) 3,6 km.

rowerem
Park to wyśmienite miejsce dla turystyki rowerowej. Przebiega przez 
niego wiele szlaków rowerowych, przeważnie o bardzo niewielkiej 
trudności.

 Szlak Greenway „wiedeń - morawy - kraków” (zielony szlak)
Babice - Alwernia - Rudno - Baczyn - Mników

 zielony szlak
Krzeszowice - Tenczynek - Baczyn - Sanka - Głuchówki - Rudno - 
Wola Filipowska - Miękinia - Krzeszowice

 niebieski szlak
Rudno - Puszcza Dulowska - Zalew Chechło

 jurajski Szlak rowerowy orlich Gniazd (czerwony szlak)
Kraków - Dolina Grzybowska - Kleszczów - Brzoskwinia - Rudno - 
Tenczynek - Krzeszowice 

Dolina Brzoskwinki

Droga w Dolinie Grzybowskiej
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BieGiem
Tenczyński Park Krajobrazowy to wspaniały teren na krótkie biegi 
lub dłuższą wyprawę biegową. Sprzyja temu nieduża odległość od 
Krakowa, wyśmienite, stosunkowo płaskie tereny Garbu Tenczyń-
skiego, a także niezliczona liczba możliwych wariantów tras. Bieg 
po ścieżkach Puszczy Dulowskiej czy Garbu Tenczyńskiego, wśród 
drzew, w ciszy, na pewno przypadnie do gustu niejednemu biega-
czowi. 

konno
Przez teren Parku przebiega szlak konny, biegnący z okolic Woli Fili-
powskiej, przez część Puszczy Dulowskiej do Nielepic. W tym ostat-
nim miejscu znajduje się duży ośrodek jeździecki - stadnina koni 
huculskich. Rozpoczyna się tu również Transjurajski Szlak Konny, 
prowadzący przez całą Jurę do Częstochowy.

TRASA DLA CIEBIE

Krzeszowice - Tenczynek 2,2 - zamek Tenczyn (Tęczyn) 5,5 - Droga 
Krakowska 8,8 - kamieniołom Niedźwiedzia Góra 12,1 - Czerwieniec 
12,6 - Kopalnia Krystyna II 13,5 - Brama Zwierzyniecka 15,6 - Krze-
szowice 17,0 km.
Dość długa trasa licząca 17 km. Ze względu na liczne szlaki i ścieżki 
na terenie, po którym prowadzi, istnieje kilka możliwości jej mody-
fikacji i skrócenia. Wycieczkę rozpoczynamy w Krzeszowicach, skąd 
żółtym szlakiem udajemy się do Tenczynka, na obszarze którego 
znajdowały się w XIX i XX wieku kopalnie węgla. Jest tu również cie-
kawy, barokowy, XVIII-wieczny kościół pw. św. Katarzyny. Idąc da-
lej żółtym szlakiem, mijamy Staw Wroński - miejsce występowania 
licznych gatunków flory i fauny. Kolejnym punktem na trasie jest 
wyśmienity przykład średniowiecznego zamku obronnego - Zamek 
Tenczyn (Tęczyn). Następnie schodzimy ze wzgórza zamkowego 
i udajemy się w kierunku wschodnim, wzdłuż czerwonego szlaku 
rowerowego. Po przejściu przez tory kolejowe skręcamy w   lewo 
i ścieżką dochodzimy do głębokiego kamieniołomu diabazów 
„Niedźwiedzia Góra”. Kolejne punkty na trasie, znajdujące się wzdłuż 
Szlaku Dawnego Górnictwa, związane są z kopalnią Krystyna II (ist-
nieją jeszcze stare zabudowania oraz liczne hałdy) oraz geologicz-
nymi odsłonięciami osadów środkowej jury (chronione w postaci 
stanowisk dokumentacyjnych). Wkraczamy na czerwony szlak tury-
styki pieszej. Mijamy po drodze jeszcze tak zwaną Bramę Zwierzy-
niecką - bramę wjazdową na historyczne tereny łowieckie. Po kolej-
nym odcinku, dalej podążając czerwonym szlakiem, znajdujemy się 
znów w Krzeszowicach.
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