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Wapienne skały  Zamek w Pieskowej Skale

Walory turystyczne Jury

Krakowsko-Częstochowskiej

i okolic



Jura Krakowsko-Częstochowska to
nazwa Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Wyżyna ta jest zbudowana ze skał wapiennych
powstałych w okresie geologicznym, zwanym
jurą. Stąd ta potoczna nazwa, często używana.

Jura Krakowsko - Częstochowska
położona leży we wschodniej części Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej, pomiędzy Krakowem,
Częstochową a Górnośląskim Zagłębiem
Węglowym. W jej skład wchodzą cztery
mniejsze krainy: Wyżyna Częstochowska,
Wyżyna Olkuska, Garb Tenczyński i Rów
Krzeszowicki.

Jura Krakowsko-Częstochowska jest
jednym z najpiękniejszych oraz najciekawszych
pod względem przyrodniczym, historycznym i
kulturowym regionów Polski. To kraina skałek,
jaskiń oraz ruin średniowiecznych warowni.



Wapienie, z których zbudowana jest Jura Krakowsko-Częstochowska,
powstały ze szkieletów organizmów żyjących w ciepłym i płytkim morzu
jurajskim. W skałach tych natknąć się można na skamieniałe szczątki
amonitów, belemnitów, ramienionogów, gąbek oraz jeżowców.

Amonit Wapień jurajski

Belemnit



Charakterystycznym elementem krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest
rzeźba krasowa. Intensywnym zjawiskom krasowym sprzyjał ciepły i wilgotny klimat
panujący w okresie jury. Na obszarze tym powszechnie występują zarówno formy krasu
powierzchniowego, jak i podziemnego. Do form krasu powierzchniowego należą m.in.
doliny krasowe oraz liczne strome i niekiedy pionowe skałki, zwane ostańcami.
Natomiast przykładem formy krasu podziemnego są jaskinie.

Formy rzeźby krasowej



Formy rzeźby krasowej



Maczuga Herkulesa w dolinie Prądnika

Skałki w okolicach Podlesic

Najciekawsze formy krasowe na Jurze można
obejrzeć m.in. na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego (np. Jaskinia Łokietka, Jaskinia
Ciemna, Maczuga Herkulesa) oraz w Parku
Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.

Najdłuższe jaskinie na 
Jurze

Długość
(w m)

Najgłębsze jaskinie na Jurze Głębokość
(w m)

Jaskinia Wierna 1027 Studnisko 75,5

Jaskinia 

Wierzchowska Górna 
975 Szeroki Aven 59

Jaskinia Brzozowa 645 Januszkowa Szczelina 56

Szachownica I 600 Jaskinia Piętrowa 

Szczelina 

45

Jaskinia 

Twardowskiego 

430 Jaskinia Błotna 42



Dolina Prądnika 

Ze względu na walory przyrodnicze niemal

cały obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej

objęty jest ochroną w ramach parków

krajobrazowych. Znajdują się tam również

liczne rezerwaty przyrody. W celu ochrony

fragmentu doliny Prądnika, będącego

najcenniejszym pod względem przyrodniczym

obszarem na Jurze, utworzono Ojcowski Park

Narodowy.

Obszary i obiekty szczególnie chronione:

 Ojcowski Park Narodowy,

 Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych:

 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (osiem 
rezerwatów przyrody, m.in. Sokole Góry),

 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie (m.in. 
Dolina Bolechowicka),

 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,

 Tenczyński Park Krajobrazowy.



Ruiny zamku Bobolice.

Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu Jura Krakowsko-Częstochowska była przed
wiekami doskonałym miejscem do budowy warowni. Dlatego w XIII i XIV wieku,
głównie za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono tam szereg zamków
warownych, zwanych Orlimi Gniazdami. Warownie miały strzec granic państwa i
bezpieczeństwa podróżnych. Dziś po średniowiecznych zamkach pozostały jedynie
dobrze zachowane ruiny. Tworzą one malowniczy Szlak Orlich Gniazd, ciągnący się
od Krakowa po Częstochowę na długości ponad 160 km.

Ruiny Zamku Ogrodzienieckiego.

Najbardziej znane zamki na 
Szlaku Orlich Gniazd:

❖ zamek w Będzinie,
❖ zamek Bąkowiec w 

Morsku, 
❖ zamek Mirów,
❖ Zamek Ogrodzieniecki 

w Podzamczu,
❖ zamek Bobolice,
❖ zamek Olsztyn,
❖ zamek w Ojcowie,
❖ zamek Lipowiec 

w Babicach.

Ruiny zamku Mirów. Ruiny zamku Olsztyn.



Gród na Górze Birów w Podzamczu.

Obok Szlaku Orlich Gniazd do walorów historyczno-kulturowych Jury Krakowsko-
Częstochowskiej należą również:
❖ Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, będący skansenem budownictwa drewnianego,

❖ zrekonstruowany obronny Gród na Górze Birów w Podzamczu z przełomu XIII i IV wieku, w którym 
prezentowane są miejscowe znaleziska archeologiczne,

❖ Park Zamków Jurajskich w Podzamczu, gdzie znajdują się miniatury zamków odtworzone zgodnie 
z prawdą historyczną. 

Park Zamków Jurajskich w Podzamczu.Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie.



Wspinaczka skałkowa na Jurze

Jura Krakowsko-Częstochowska

to doskonały region do uprawiania turystyki,

również kwalifikowanej. Istnieje tu szereg

możliwości wypoczynku i rekreacji.

Wapienne ostańce, bramy skalne i iglice

tworzą idealne warunki do uprawiania

wspinaczki skałkowej.

Zainteresowani mogą skorzystać

z profesjonalnych szkółek wspinaczkowych.

Liczne jaskinie w większości są dostępne

dla grotołazów i speleologów-amatorów.

Dużą popularnością cieszą się też piesze

szlaki turystyczne, w tym Szlak Orlich

Gniazd (czerwony) oraz Szlak Warowni

Jurajskich (niebieski), a także liczne ścieżki

rowerowe oraz szlaki konne.



Na pograniczu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej znajduje się
piaszczysty obszar zwany Pustynią Błędowską. Nie jest to jednak pustynia w sensie
klimatycznym. Klimat tego obszaru nie różni się niczym od klimatu otaczających go
terenów. Początki tworzenia się pustyni sięgają średniowiecza, kiedy na potrzeby
górnictwa i hutnictwa w rejonie tym rozpoczęto intensywną wycinkę lasów, która z
czasem doprowadziła do odsłonięcia piasków czwartorzędowych.

Obecnie Pustynia Błędowska ulega stopniowemu zarastaniu, dlatego też
podejmuje się działania mające na celu zachowanie tego unikalnego obszaru.

Pustynia Błędowska koło Chechła – obszar chroniony jako użytek 
ekologiczny.

Zarośnięta południowa część Pustyni Błędowskiej 

widziana ze wzgórza Czubatki w okolicach Kluczy.



Wawel w Krakowie.Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nie sposób pominąć Częstochowy i Krakowa, mimo
że miasta te leżą poza granicami geograficznymi Jury. Największe atrakcje turystyczne to:
―klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, będący miejscem kultu maryjnego i najważniejszym
centrum pielgrzymkowym w Polsce, historyczne centrum Krakowa z Wawelem i Sukiennicami,
wpisane na Listę UNESCO w 1978 r., opactwo Benedyktynów w Tyńcu, założone w XI w.



Wielka Parada Smoków w Krakowie oraz 
Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle typu 

„światło-dźwięk”.

Do najciekawszych imprez należą: 

 festiwale muzyczne (np. Misteria Paschalia, 
„Muzyka w Starym Krakowie”),

 Festiwal Kultury Żydowskiej (Kraków),

 Krakowski Festiwal Filmowy,

 Przegląd Kabaretów PAKA (Kraków),

 Wielka Parada Smoków (Kraków),

 Ogólnopolski Turniej Rycerski o miecz kasztelana 
Zamku Ogrodzienieckiego (Podzamcze),

 Europejskie Dni Dziedzictwa w Złotym Potoku

 Jurajski Piknik Geologiczny 
(Olsztyn k. Częstochowy),

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater” (Częstochowa),

 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z 
daleka i bliska” (Częstochowa).

Jura Krakowsko-Częstochowska i jej 
okolice obfitują w liczne wydarzenia 

kulturalne. 



Jura Krakowsko-Częstochowska to jeden z najpopularniejszych regionów turystycznych
Polski. Swą atrakcyjność zawdzięcza on m.in. ciekawej rzeźbie krasowej, charakteryzującej się
występowaniem malowniczych ostańców oraz jaskiń, a także licznym zabytkom i muzeom.
Będąc na Jurze, warto odwiedzić dwa historyczne miasta położone w jej pobliżu:
Częstochowę oraz Kraków.
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Dziękujemy za uwagę

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”

S. Jachowicz

http://www.jurapolska.com/
http://wwwjura.info.pl/
http://www.it-jura.pl/

