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Polną ścieżką
do Jaskiniowej Doliny  

Zespół Szkół w Jerzmanowicach
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej 
w Jerzmanowicach

 Długość trasy: około 5 km (dokładnie  4,8 km)

 Położenie: Jurajski Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

 Autorzy trasy: beneficjenci projektu Misja Przyroda

 Rodzaj ścieżki: piesza lub rowerowa

 Położenie administracyjne: Gmina Jerzmanowice - Przeginia 

 Pomoce, które mogą się przydać: mapka turystyczna, kompas 

 Czas trwania: pieszo ok. 2 godz., rowerem ok. 45 min.

Są miejsca w Polsce o niezwykle urozmaiconym krajobrazie, bogate 
w zabytki o wybitnych walorach kulturowych i przyrodniczych.  
Do takich należy kraina skał i malowniczych wąwozów, potocznie 
nazywana Jurą. Tutaj właśnie jest Jaskiniowa Dolina, do której 
dojdziesz polną ścieżką. Idąc wyznaczoną trasą, zobaczyć możesz 
niezwykłe skarby historii, przyrody i archeologii. 

Zapraszamy na wycieczkę pieszo lub rowerem.

Trasa:
„Polną ścieżką do Jaskiniowej Doliny”

Trasa zaczyna się w centrum Jerzmanowic, pod budynkiem 
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.

Obierz azymut na  220 stopni pod apteką, a  dojdziesz do 
pierwszego skarbu.

Jaki to skarb dowiesz się rozwiązując krzyżówkę.

Wyprawę zaczynasz tuż, tuż obok szkoły
obierzesz azymut 220 stopni
rozwiążesz krzyżówkę i sam się przekonasz 
gdzie Cię zaprowadzi Ostańczyk Wesoły 
(rozwiąż krzyżówkę)…
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Brawo! 
Znalazłeś pierwszy skarb!

1 Jest ich 7 np. chrzest, 
2 Bierzmowanie, komunia święta.
3 „Ciało Chrystusa”
4 Są kanonizowani przez papieża np. Jan Paweł II
5 Służą do Mszy Świętej
6 Inaczej Komunia Święta
7 Pomoc organisty, schola
„Oczyszczalnia” grzechów.
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K O N F E S J O N A Ł …Podziwiając styl klasyczny
widzisz portal i tympanon
ale teraz zwróć uwagę
jakie drzewa szum wydają...

Kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja

Szrotówek kasztanowcowiaczek

Rozpoznaj drzewo na podstawie liścia

Poważnym zagrożeniem dla kasztanowców jest szrotówek kasztanowcowiaczek 
(Cameraria ohridella) – niepozorny motyl, składający jajeczka na liściach drzew. Z nich 
wylęgają się gąsienice (larwy), które zjadają liście. W ciągu roku szrotówki mogą się 
wylęgać nawet trzy razy, a poczwarki tego szkodnika zimują na liściach drzewa 
i mogą przetrwać nawet trzydziestostopniowe mrozy. Najlepszym sposobem na 
walkę z szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem jest palenie zeschłych, opadłych liści, 
w których uśpione poczwarki mogą przetrwać nawet 2–3 lata.

Spod Kościoła idź w kierunku wsi Łazy, po prawej stronie 
mijasz malowniczą Dolinę  Szklarkę. Przekrój tej doliny 
przypomina literkę ……………………………………., a z lekcji 
geografii wiesz, że powstała w wyniku działalności niszczącej 
wód płynących czyli erozji. Po lewej mijasz pachnąca skałę 
o nazwie………………............................................

…Idziesz dalej ku wsi Łazy
podziwiając piękno Jury
z prawej mijasz rzekę Szklarkę,
co  w wapieniu rzeźbi dziury…
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…Już dotarłeś do krzyżówki,
dokąd dalej? Sprawdzisz sam
obierz  sto sześćdziesiąt stopni
i już wiesz, że masz iść tam…
Odlicz czterdzieści dwa kroki,
po czym skręć na polną ścieżkę,
zobaczyłeś białą skałę,
to punkt 2 jest na wycieczce...

Rozpoznaj nazwę skałki za pomocą rysunku:

Skała Babia

…Kiedyś w styczniu bardzo lało,
ciepło było niesłychanie,
wtedy  piorun zaczął szaleć,
rozbił skałę, aż zagrzmiało.

Okna z domów wyleciały
przerażenie w szerz się siało, 
czy to UFO? Meteoryt?
z poza Ziemi tak szalało?
Nie, to piorun bardzo rzadki,
co „kulistym” jest nazwany

strzelił mocno w skałę „Babią”
kawał ściany oderwany…

Mieszkaniec Jerzmanowic opowiadał nam 
o wydarzeniu sprzed ponad 20 lat.

Dotarłeś do skarbu nr 2 

Dnia 14 stycznia(czwartek)1993 r. miał miejsce w Jerzmanowicach k. Krakowa 
efekt geofizyczny, meteorologiczny, astronomiczny. O godz. 18:57 nastąpiły dwa 
wybuchy w odstępie 50 sek. na Babiej Skale (493,5 m n.p.m). Pierwszy 
spowodował odspojenie fragmentu pionowej ściany wysokiego ostańca skały 
wapiennej i rozrzut jej dużych fragmentów na odległość ok.150 m. Zniszczeniu 
uległy dachy okolicznych domów. W gruncie stwierdzono po wybuchu liczne 
bruzdy i wgłębienia. W trzydziestu domach zniszczone zostały bezpieczniki 
elektryczne, a w kilku stopione przewody i uszkodzone telewizory. 
Mieszkańcy wioski zapamiętali, że chwilę przed zdarzeniem niebo zasnuła 
ciemna chmura. Dziwne to było odczucie, bo świat spowijała noc, a śniegu, od 
którego mogła bić poświata, nie było za wiele. Niektórzy zapamiętali też, że po 
uderzeniu czuć było w powietrzu charakterystyczny smród, jakby azotoksu albo 
innego środka chemicznego.
To niezwykłe zjawisko stało się przedmiotem badań naukowców z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo – Hutniczej, Polskiej 
Akademii Nauk, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oraz specjalistów 
wojskowych.

Ciekawostka przyrodnicza… 
„piorun kulisty”

…Ale co, to? Spójrz w około 
wszędzie trawa jest na skałach,
ona bardzo lubi ciepło 

to ksermiczna jest murawa…

Murawa kserotermiczna 

Murawa kserotermiczna to ciepłolubne zbiorowisko roślin. 
Rozpowszechnione jest w południowej i południowo-
wschodniej Europie (również w Polsce m.in. na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej). Rozwija się na 
nasłonecznionych zboczach, na suchym podłożu 
wapiennym. Ma charakterystyczny wygląd stepu.
Za gatunki charakterystyczne dla tej murawy uznawane są 
m.in.: babka średnia, szałwia łąkowa, chaber, zawilec 
wielkokwiatowy, bylica polna.

Lilia złotogłów

Dziewięćsił

Skalnica Gronkowa
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Dziewięćsił – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Należą do 
niego około 34 gatunki pochodzące z okolic Morza 
Śródziemnego, wysp Kanaryjskich i Azji 
Zachodniej. Gatunkiem typowym jest dziewięćsił pospolity 
(Carlina vulgaris L). Kwiaty zebrane w jeden lub kilka 
dużych koszyczków wyrastają na pędach kwiatowych. 
Koszyczki te otoczone są jasnymi i dość 
błyszczącymi podsadkami.
Legenda głosi, że dziewięćsił to stara góralska nazwa, która 
pochodzi stąd, że w dawnych czasach przypisywano tej 
roślinie czarodziejską moc dziewięciu sił, dziewięciu 
tajemnych mocy, które powodują  dziewięciokrotnie silniejsze 
jego lecznicze i magiczne właściwości od jakiegokolwiek 
innego ziela. 

Ciekawostka przyrodnicza…

Co to za gad znaleziony w murawie 
kserotermicznej?

To prawdopodobnie Jaszczurka żyworodna

Jest to niewielka, długości do 16 cm, jaszczurka o 
dość grubym ogonie,  który stanowi około 60% 
długości całego ciała. Głowa jej jest niewielka, bez 
przewężenia szyjnego. Występuje niemal w całej 
Europie zasiedlając obszary chłodne i wilgotne. 
W górach występuje do 3000 m n.p.m.. Objęta jest 
całkowitą ochroną. Odżywia się owadami   
(głównie pluskwiakami) oraz pająkami , wijami , 
ślimakami i dżdżownicami. Znacznie delikatniejsza 
od zwinki. Tułów lekko spłaszczony. Ubarwienie 
szare, brązowe lub oliwkowe. Plamy tylko czarne.Ciekawostka przyrodnicza… 

Wróć do skrzyżowania i idź w kierunku trasy nr 94. 
Tuż za trasą rozpoczyna się teren najmniejszego parku narodowego 
w Polsce. Ten Park to …………………… Park Narodowy.

…Wróć do drogi i skręć w prawo,
już dwa skarby masz za sobą.
kiedy dojdziesz do krzyżówki,
polną drogą znowu w prawo...

Teraz dalej wierzchowiną
z Ostańczykiem spacerujesz
mijasz skałę, jest jej zimno,
bardzo, bardzo, jej żałujesz…

Jak się nazywa 
skała, która 
mijasz, jest 

nieubrana…?
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…Skarb nad skarby dziś odkryjesz,
już przed Tobą skalne mury 
teraz widzisz pal na skale, 
to najwyższa skała Jury…

Zamień na cyfry arabskie DXIII,
a dowiesz się  jaką ma wysokość bezwzględną  Skałka 502 

Przeliteruj nazwy obrazków i wpisz do kratek literę, którą wskazuje cyfra.

Chcesz poznać inna nazwę Skałki 502? Dowiesz się jeśli 
rozwiążesz zagadkę obrazkowo - literową 

Przed Tobą urocza wierzchowina jurajska.
Jura to jeden z okresów ery mezozoicznej, w której powstały malownicze 
skały wapienne nazywane ostańcami, a skamieniałości charakterystyczne dla 
tych terenów to amonity, belemnity, gąbki, jeżowce i małże.

małż jeżowiec

amonit belemnit gąbka

Ciekawostka przyrodnicza…

…Dalej prosto, spójrz na Jurę
już przed Tobą „Okaz Wielki”
to grodzisko okazałe,
a zrobione jest z muszelki…

Jak się nazywa skamieniałość przewodnia jury?
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...Tutaj wroga radiostację
w czasie wojny ustawiono, 
słup triangulacyjny pomógł,
by wysokości mierzono…

Skałka 502 lokalnie nazywana Wyjrzoł – zwany również Wzgórzem 502, lub Grodziskiem jest jednym z
najwyższych wzniesień na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Dawne pomiary geodezyjne z początku XX w.
określiły wysokość skały na 502m n.p.m., stąd dawna nazwa wzgórze 502. Nazwę Grodzisko nadali mu okoliczni
mieszkańcy. Według nowszych pomiarów z początku lat 90. wysokość skały wynosi 513 m n.p.m. Jest ona skałą
wapienną. Wzgórze 502 jest udostępnione do wspinaczki skalnej i dla wspinaczy skałkowych jest jednym z
ważniejszych obiektów. Tuż obok niego znajduje się druga, niewiele tylko niższa skała zwana Ostrym Kamieniem, a
pomiędzy nimi równy, trawiasty plac, na którym często urządzane są biwaki i parkowane samochody.
Wierze triangulacyjne to polskie znaki topograficzne. Służyły do wyznaczania siatki. Były stawiane nad znakami
ziemnymi tworząc geodezyjna osnowę. Składały się one z dwóch oddzielnych konstrukcji: pomostu dla obserwatora
oraz stanowiska dla instrumentu. Jedna z mniejszych wierz (betonowa) znajduje się na skałce 502.w dzisiejszych
czasach zostały one wyparte przez zakładanie nowych osnów technikami satelitarnymi GPS.
W czasie II wojny światowej na szczycie skałki mieściła się niemiecka stacja radiowa zbudowana z drewna.
W wyniku sporów z Rosjanami została spalona. Po tych konfliktach pozostały również inne ślady takie, jak: pogięte
metale o grubości ok. 2 cm, śruby wielkości pięści i ślady po pociskach.

Ciekawostka…

Dochodzisz do drogi szutrowej, która prowadzi 
do celu - Jaskiniowa Dolina
już blisko!
Jednak najpierw musisz znaleźć skarb.

…Schodzisz niżej, polną drogą.
widzisz asfaltową drogę
to nią dotrzesz dziś do celu,
finał czeka Cię w nagrodę!
Szlak niebieski rowerowy
doprowadzi Cię do celu,
dojdziesz do prawdziwej perły,
gdzie na straży stoi wielu…

…Zwierząt dziwnych i kopalnych,
narzędzi z krzemieni szczątki
oraz neandertalczyków ślady 
praczłowieka tu początki
Skryte pośród nietoperzy,
które zimą hibernują
i w guanie bardzo żyznym
kości zwierząt zatrzymują.
Przez miliony lat drążona
krasu i deszczu kropelką 
archeologiczne skarby
historię skryła tak wielką…
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To Dolina Będkowska, Ostańczyk, pomógł Ci odczytać 
z mapy. Jest to jedna z dolinek krakowskich, na terenie 
Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Jednak Ty musisz 
dotrzeć do prawdziwego skarbu przyrodniczego 
i archeologicznego. 

Jesteś przy skrzyżowaniu, 
jak się nazywa dolina, którą mijasz po 
prawej stronie?

noc, pająki, hibernacja, echolokacja

__ __ __ __ __ __ __ __ __

skały, wietrzenie, kras, erozja

__ __ __ __ __ __ __ __ 

Przed Tobą zagadka.
Z pomocą czterech kluczowych słów 
odgadnij nazwę skarbu nr 4. 

Gdybyś jeszcze potrzebował pomocy to rozpoznaj jaki to ssak, a dowiesz 
się  dokąd masz dotrzeć 

Prehistoryczni mieszkańcy 
Jaskini Nietoperzowej

Brawo Znalazłeś skarb nr 4 !
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Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie 
Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także 
Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini 
pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych 
i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana 
jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. 
Położona 447m n.p.m. Ma 306 m długości. Jest jedną 
z największych jaskiń Jury Krakowskiej. Już w XIX 
wieku ze względu na wypełnisko i odchody nietoperzy, 
prowadzono eksploatację przemysłową tej groty. Kiedy 
w latach 1872 - 1879 O. Grube wydobywał nawóz 
z jaskini, natrafił na 4 000 kłów niedźwiedzia 
jaskiniowego. Jeszcze dziś przy odrobinie szczęścia 
można taki kieł znaleźć. Jaskinia już dwa razy stanowiła 
scenografię filmów fabularnych. Po raz pierwszy do 
Nietoperzowej ekipa filmowa zawitała w 1995r., kręcono 
wtedy "Legendę o Świętym Mikołaju". Dwa lata minęły 
i 5 listopada 1997r. Jerzy Hoffman nakręcił w jaskini 
scenę do filmu "Ogniem i Mieczem".

Ciekawostka…

Gacek Wielkouch

Podkowiec Mały

Stalagmit w Jaskini 
Nietoperzowej

Jaskinia 
Nietoperzowa Dotarłeś do Celu. 

Przed Tobą Jaskiniowa Dolina, a dokładnie jej pierwsze stanowisko. 
To trasa edukacyjnej ścieżki, którą może odwiedzisz następnym razem. 

Zapraszamy do zwiedzania edukacyjnej ścieżki, przedstawiającej dzieje geologiczne  w 
regionie krakowskim. Ścieżka znajduje się na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych 
„Dolinki Krakowskie”,  około 25 km na północny zachód od Krakowa w Jerzmanowicach 
(przy Jaskini Nietoperzowej). Dogodna lokalizacja oraz bliskość bogatej w jaskinie Doliny 
Będkowskiej zachęcają do zobaczenia różnorodności geologicznej okolic Krakowa na 
powierzchni niespełna 3 arów. Ścieżka geologiczna jest pierwszym stanowiskiem Edukacyjnej 
ścieżki historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina” .
Przy ścieżce ustawiona jest tablica informacyjna z opisem dziejów ziemi regionu 
krakowskiego. Ścieżka wybudowana została w formie amonitu, na którym ułożono skały wg 
wieku tj. od najstarszej do najmłodszej. Każdy z okazów skalnych opisany jest wg czasu 
powstania czyli w jakiej erze i okresie geologicznym powstał oraz ile dana skał ma lat. 
Niektóre 
z okazów na fragmencie powierzchni są wyszlifowane, co daje możliwość zobaczenia 
przekroju skały. 

Jeśli chcesz poznać Skarby Naszej Okolicy
idź „Polną Ścieżką do Jaskiniowej Doliny”
Zabierz ze sobą wierszowany przewodnik i quiz 
z zadaniami, a Misja Przyr(g)oda gwarantowana!

 

Trasa: Polną ścieżką do Jaskiniowej Doliny                  

 
1. Wyprawę zaczynasz tuż, tuż obok szkoły 

obierzesz azymut 220 stopni 
rozwiążesz krzyżówkę i sam się przekonasz 
gdzie Cię zaprowadzi Ostańczyk Wesoły   

2. Podziwiając styl klasyczny 
widzisz portal i tympanon 
ale teraz zwróć uwagę 
jakie drzewa szum wydają. 

3. Idziesz dalej ku wsi Łazy 
podziwiając piękno Jury 
z prawej mijasz rzekę Szklarkę, 
co  w wapieniu rzeźbi dziury. 

4. Już dotarłeś do krzyżówki , 
dokąd dalej? Sprawdzisz sam 

              obierz  sto sześćdziesiąt stopni 
              i już wiesz, że masz iść tam…. 

5. Odlicz 42 kroki, 
w lewo skręć na polną ścieżkę, 
zobaczyłeś białą skałę, 
to punkt 2 jest na wycieczce. 

6. Kiedyś w styczniu bardzo lało, 
 ciepło było niesłychanie, 
 wtedy  piorun zaczął szaleć, 
 rozbił skałę, aż zagrzmiało. 

7. Okna z domów wyleciały 
przerażenie w szerz się siało,  
czy to UFO? Meteoryt? 
z poza Ziemi tak szalało? 

 

 
 
 
 
 

8. Nie, to piorun bardzo rzadki, 
 co „kulistym” jest nazwany 
strzelił mocno w skałę „Babią” 
kawał ściany oderwany! 

9. Ale co, to ? Spójrz w około  
wszędzie trawa jest na skałach, 
ona bardzo lubi ciepło 
to ksermiczna jest murawa 

10. Wróć do drogi i skręć w prawo, 
już dwa skarby masz za sobą. 
kiedy dojdziesz do krzyżówki, 
polną drogą znowu w prawo. 

11. Teraz dalej wierzchowiną 
z Ostańczykiem spacerujesz 
mijasz skałę, jest jej zimno, 
bardzo, bardzo, jej żałujesz…   

12. Dalej prosto, spójrz na Jurę 
już przed Tobą Okaz Wielki 
to grodzisko okazałe, 
a zrobione jest z muszelki. 

13. Skarb nad skarby dziś odkryjesz, 
 już przed Tobą skalne mury  
teraz widzisz pal na skale,  
to najwyższa skała Jury 

 
 
 

 
 

 
 
 
14. Tutaj wroga radiostację 

w czasie wojny ustawiono, 
       słup triangulacyjny pomógł, 

by wysokości mierzono. 
15. Schodzisz niżej, polną drogą. 

widzisz asfaltową drogę 
to nią dotrzesz dziś do celu, 
finał czeka Cię w nagrodę! 

16. Szlak niebieski rowerowy 
doprowadzi Cię do celu, 
dojdziesz do prawdziwej perły, 
gdzie na straży stoi wielu… 

17. Zwierząt dziwnych i kopalnych, 
       narzędzi z krzemieni szczątki 

oraz neandertalczyków ślady  
praczłowieka tu początki 

18. Skryte pośród nietoperzy, 
       które zimą hibernują 

i w guanie bardzo żyznym 
       kości zwierząt zatrzymują. 
19. Przez miliony lat drążona 

krasu i deszczu kropelką  
archeologiczne skarby 
historię skryła tak wielką. 



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
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Banyś Filip             
Dziadosz Oliwia 
Ferdek Aleksandra 
Filipek Paulina 
Frosik Marcin
Garbacz Natalia 
Poznańska Martyna
Krzykawski Damian 
Kubaty Mateusz 
Kwiecień Wiktoria 
Mosurek Ewelina 
Opala Olga 
Pastuszak Szymon 

Pęgiel Piotr 
Piwowarczyk Paweł 
Rech Konrad 
Sieradzki Marek 
Stanecka Sandra 
Śladowska Anna 
Zając Kamil 
Michalska Wiktoria
Filipowska Natalia
Gałązka Wiktor
Gąska Anna
Goraj Paulina
Mordarska Milena

Pączek Adrianna
Sarota Weronika
Szklarczyk Małgorzata
Szlachta Zuzanna
Ferdek Karolina
Jochymek Bartłomiej
Krawczyk Mateusz
Sarota Natalia
Wójs Aleksandra
Wypych Zuzanna

Skąd korzystaliśmy?
Zinkow Julian „Wokół Krzeszowic i Alwerni Wśród Podkrakowskich Dolinek, Kraków 2008
www. fotoforum.gazeta.pl
www. jaskiniowadolina.pl
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