Ojcowski Park Narodowy
Pokochaj krainę skał i nietoperzy!

ojcowski.ppn.gov.pl
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Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy, najmniejszy spośród
wszystkich parków narodowych w Polsce,
jest miejscem, gdzie wartości przyrodnicze są
nierozerwalnie splecione z bogactwem kulturowym.
Tym bardziej zachowane tu dziedzictwo wymaga
naszej uwagi, troski i różnych sposobów ochrony.
Ojcowski Park Narodowy (OPN) powstał
w 1956 r. Obejmuje urokliwą dolinę Prądnika, czyli
jedną z tak zwanych Dolinek Podkrakowskich,
w południowej części Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Charakterystycznym elementem
krajobrazu są wapienne skałki o fantastycznych
kształtach, a wśród nich najsłynniejsza Maczuga
Herkulesa, która stoi jakby wbrew prawom
natury. Nasłonecznione skały są nie tylko ładne,
ale stanowią także siedlisko wielu rzadkich roślin
i zwierząt. Równie cenny i wymagający ochrony
jest podziemny świat Ojcowa i okolic. Znajduje się
tu około 700 jaskiń, które zapewniają schronienie
dla licznych gatunków nietoperzy. Osady jaskiniowe
skrywają skarby przeszłości w postaci zabytków

archeologicznych i kości wymarłych zwierząt.
Najdłuższą z jaskiń jest Jaskinia Łokietka, w której
wedle legendy miał ukrywać się ten słynny król
Polski. Druga to Jaskinia Ciemna, w której niedawno
znaleziono szczątki neandertalczyka. Uroki OPN
można odkrywać o każdej porze roku.

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Nocek duży
fot. Robert Cieślik

Nasze logo
Na każdej tablicy edukacyjnej, przy wejściu
do Parku czy na strojach jego pracowników, możesz
zobaczyć symbol nietoperza. Te niezwykłe, latające
ssaki zasługują na szczególną ochronę. Obecność
jaskiń – ich schronień zimowych – powoduje, że
mamy tu aż 19 gatunków nietoperzy. W okresie
zimowania jaskinie są zamknięte dla zwiedzających.
Latem zwierzęta te przebywają w lasach i budynkach
(najczęściej to drewniane, stare domy). Dzięki
ochronie lasów, pozostawionych bez ingerencji
człowieka, nietoperze znajdują schronienia
w starych, dziuplastych lub złamanych drzewach.
Młode podkowce małe (jeden z gatunków
nietoperza) rodzą się na strychu willi Jadwiga –
siedziby dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
Samica rodzi zazwyczaj jedno młode w ciągu
roku. Każdy, kto spędza wieczór w Ojcowie, może
obserwować zarys nocnych lotników na niebie. To
czas polowania na owady. Przy odrobinie szczęścia
wiosną i latem można zobaczyć je w jaskini.

Zwierzęta te są naszymi sprzymierzeńcami – zjadają
duże ilości komarów.
Jest i smutna karta w historii tych latających ssaków.
Stosowanie środków owadobójczych w przeszłości
doprowadziło niemal do ich zagłady. Dziś, staraniem
ludzi i decyzją o ich ochronie, powoli stają się
liczniejsze.

Ruiny zamku kazimierzowskiego w Ojcowie
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Co warto zobaczyć?
Jaskinia Łokietka
Ojców

+48 12 419 08 01
bilet normalny - 14 zł
bilet ulgowy - 7 zł

Nie

zł

+48 12 380 10 11
bilet normalny - 10 zł
bilet ulgowy - 5 zł

Nie

zł

+48 12 389 20 05
bilet normalny - 16 zł
bilet ulgowy - 8 zł

Tak

zł

+48 12 389 20 05
zł bilet normalny - 10 zł
kwiecień: 9.00 -16.00
bilet ulgowy - 5 zł
maj – sierpień: 9.00 -17.00
wrzesień: 9.00 -16.00
październik: 9.00 -15.00
listopad – marzec: sobota, niedziela –10.00 -15.00

Nie

kwiecień – sierpień: 9.00 - 18.30
wrzesień: 9.00 - 17.30
październik: 9.00 - 16.30
listopad: 9.00 - 15.30
Jaskinia Ciemna
Ojców
kwiecień – wrzesień: 10.00 - 17.00
październik: 10.00 - 16.00
Ekspozycja przyrodnicza
Ojców 13
Szczegółowe informacje dotyczące
dni i godzin otwarcia ekspozycji
znajdują się na stronie internetowej
Zamek w Ojcowie
Ojców

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić
ich aktualność na stronie.

Strona WWW

Obozowisko ludzi neandertalskich przy Jaskini Ciemnej
fot. Robert Cieślik
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Wędrówkę rozpoczynamy pośród łąk Doliny
Sąspowskiej. Jest to jedno z najbardziej urokliwych
miejsc na terenie Parku. Zielony szlak prowadzi
zboczem przez płat buczyny obok skał o różnorodnych
kształtach, a następnie przez las o charakterze boru,
doprowadzając na parking na Złotej Górze. Następnie
leśną ścieżką schodzimy do centrum Ojcowa, mijając
po drodze schronisko PTTK DW Zosia. Zbliżając się
do dna doliny Prądnika, odsłania się majestatyczna
wieża średniowiecznego zamku kazimierzowskiego.
Schodzimy obok ruin do Parku Zamkowego, gdzie
wśród alejek dawnego uzdrowiska zachowały się
dwa zabytkowe Hotele – pod Kazimierzem i pod
Łokietkiem. Dziś mieszczą one Ośrodek Edukacyjny
oraz wystawę przyrodniczą.
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Dalej drogą jezdną kierujemy się w stronę kasy Jaskini
Ciemnej, mijąjąc zabytkową drewnianą zabudowę
Ojcowa, w tym Willę pod Koroną, Skały Panieńskie
i Igłę Deotymy. Od kasy jaskini mamy jeszcze do
pokonania 400 m stromej ścieżki. Jaskinia Ciemna
jest jedną z dwóch jaskiń udostępnionych do
zwiedzania. Jest jednym z najcenniejszych stanowisk
archeologicznych w kraju. Ostatnie lata przyniosły
znaleziska szczątków ludzi neandertalskich. Przy
jaskini znajduje się pomost widokowy i figury
Neandertalczyków. Szlak powyżej jaskini jest
najładniejszą widokowo trasą w Parku. Prowadzi
m.in. przez pozostałości grodu z czasów Konrada
Mazowieckiego.

Szlaki turystyczne:
Piesze – szlaki – 5 tras – 46,6 km
ścieżki – 6 tras – 7,95 km
Rowerowe – szlaki – 7 tras – 19,75 km
drogi publiczne – 2 trasy – 13 km
Ścieżki edukacyjne:
6 tras - 24,3 km
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępne są odcinki dróg publicznych i ścieżka (zewnętrzna część ekspozycji) przy Centrum
Edukacyjno-Muzealnym dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – 0,5 km.
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