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 Rezerwaty Przyrody są licznie

rozlokowane w okolicach Częstochowy. Największym jest Rezerwat Sokole Góry obejmujący

skryte w bukowych lasach wzgórza wapienne i malownicze gniazda białych skał. Ciekawy świat

– system 46 jaskiń – kryje się również pod ziemią.

Tu znajduje się uznana za najpiękniejszą w Polsce Jaskinia Maurycego o długości 140 m,

obfitująca w bogactwo kalcytowych nacieków. W Jaskini Koralowej na zwisających i

poplątanych ze sobą korzeniach rosnących wyżej drzew osadziły się nacieki na podobieństwo

koralu. W Jaskini Komarowej odnaleziono najstarszy w Polsce szkielet człowieka. Naukowcy

określają jego wiek na 32 tysiące lat. W Rezerwacie Parkowe znajdziemy najbardziej wymyślne,

skryte w lasach formy wapiennych ostańców: Bramę Twardowskiego, Skałę z Krzyżem, Grotę

Niedźwiedzią, Osiedle Wały, gdzie odnaleziono ślady grodu z przełomu VIII/IX wieku. Miejscom

tym często towarzyszą legendy i baśniowe opowieści. Tutaj biją Źródła Zygmunta i malownicze

Źródło Elżbiety. W centrum Rezerwatu znajduje się obszar wypełniony stawami, a w pobliżu

hodowla najsmaczniejszego na Jurze pstrąga. Dla ochrony jednego z najpiękniejszych obiektów

skalno-krajobrazowych utworzono Rezerwat Góra Zborów. Tutaj występują unikalne formy

skalne widoczne z daleka dla zbliżającego się turysty. Południowe zbocze Góry Zborów opada

kaskadowo stromymi ścianami, porozdzielanymi płaskimi półkami, chodnikami, zawieszonymi

kotlinkami. W takim otoczeniu żyją rzadko występujące ptaki i motyle.

Okoliczne skały to istny raj dla lubiących wspinaczkę, świetne miejsce dla doskonalenia

umiejętności oraz treningów pod okiem fachowych instruktorów. Na skalnych ścianach

rozgrywane są zawody z udziałem najlepszych wspinaczy. Wśród rezerwatów przyrody

wymienić jeszcze należy: Bukową Górę z 200-letnimi bukami osiągającymi 30 metrów

wysokości, o średnicy pnia przekraczającej 90 cm; Bukową Kępę, Dębową Górę, Kaliszak,

Ostrężnik oraz Zieloną Górę, pod których szczytem widnieje otwór, długiej na 70 metrów, jaskini

ze słupami naciekowymi, a z wierzchołka rozpościera się przepiękna panorama Częstochowy.

W całej okolicy licznie występują przebogate i ciekawe jaskinie. W Towarnej połączonej

korytarzem z Dzwonnicą odnaleziono kości niedźwiedzia jaskiniowego i fragmenty ceramiki

sznurowej z XXI wieku przed naszą erą. W jaskiniach żyją unikatowe gatunki chrząszczy, które

przetrwały od epoki lodowcowej. To również tutaj, w licznych koloniach gnieździ się

zdecydowana większość występujących w Polsce gatunków nietoperzy.
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