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Krajobraz Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki to nie-
wysokie wzgórza poprzecinane uroczy-
mi dolinami potoków. To piękne widoki 
na okoliczne pasma górskie. Lasy kryjące 
ciekawostki zarówno florystyczne, jak 
i  faunistyczne. To również kilka perełek 
architektonicznych w postaci kościołów 
i zespołów dworskich. W końcu to środo-
wisko abiotyczne, na które składają się 
piaskowcowe formy skałkowe oraz nie-
wielkie kamieniołomy, rozsiane po całym 
terenie Parku. Warto poświęcić choć tro-
chę czasu na poznanie tego niezwykle 
ciekawego obszaru.

Park został powołany do życia w  1995  r. 
Jego powierzchnia całkowita wynosi 
15  278 ha, z czego w granicach woje-
wództwa małopolskiego znajduje się 
12  974,27 ha. Położony jest na Pogórzu 
Ciężkowickim, pomiędzy dolinami Bia-
łej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. 
Na jego terenie znajdują się następujące 
gminy: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Rygli-
ce i  Rzepiennik Strzyżewski (Małopolska) 
oraz Jodłowa (Podkarpacie).

PARK KRAJOBRAZOWY 
PASMA BRZANKI

INFORMACJE OGÓLNE

Widok z Brzanki

Sójka
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GeomorfoloGia
Teren Parku obejmuje wyniesienia należące do Pasma Brzanki z kul-
minacją o tej samej nazwie (534 m n.p.m.). Drugi charakterystycz-
ny i znany szczyt tego pasma - Liwocz (562 m n.p.m.), znajduje się 
na wschodzie, tuż poza granicami Parku. Rzeźba tego obszaru jest 
mocno urozmaicona. Występują tu stosunkowo łagodne wzgó-
rza poprzecinane kilkoma głębokimi dolinami potoków. Te wartko 
spływające z gór cieki wodne stanowią dopływy Rzepianki, Rostów-
ki i Szwedki (zlewnia Białej), a także Jodłówki, Czermianki i Olszynki 
(zlewnia Wisłoki).

Na terenie Parku występuje kilka form skałkowych w postaci am-
bon, baszt i grzęd skalnych. Budują je piaskowce i zlepieńce należą-
ce do kilku wydzieleń, przede wszystkim warstw godulskich i isteb-
niańskich, a także piaskowca ciężkowickiego. Odnaleźć je możemy 
przede wszystkim w głównym grzbiecie Pasma Brzanki (Ostry Ka-
mień, Skałka w Burzynie, Rysowany Kamień) oraz w rejonie Swoszo-
wej i Żurowej (Skała Borówka).

flora 
Flora Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki charakteryzuje się 
dość sporym zróżnicowaniem i bogactwem zbiorowisk roślinnych, 
a przy tym dużym stopniem ich naturalności. Lasy zajmują ok. 34% 
powierzchni Parku, łąki i pastwiska ok. 10%. Powierzchniowo naj-
więcej, bo aż 48% jest na tym terenie pól uprawnych i związanych 
z nimi zbiorowisk segetalnych.

Najczęściej występującym zbiorowiskiem leśnym jest zespół ży-
znej buczyny karpackiej. Tworzy on rozległe kompleksy leśne  

WALORY PARKU

Budowa GeoloGiczna
Pod względem geologicznym podłoże Parku to utwory tak zwane-
go fliszu karpackiego. Jest to bardzo gruba seria naprzemianlegle 
ułożonych warstw skał osadowych pochodzenia morskiego, przede 
wszystkim zlepieńców, piaskowców, mułowców, iłowców oraz 
podrzędnie margli. Na obszarze Parku wymienione utwory są moc-
no sfałdowane i przynależą do płaszczowiny śląskiej. Największą 
część Parku zajmują skały osadowe należące do warstw godulskich 
i istebniańskich, powstałe na przełomie kredy i paleogenu (oko-
ło 80-60 mln lat temu). Są to zarówno grubo jak i cienkoławicowe 
piaskowce, a także zlepieńce i mułowce. Na południu i północy wy-
stępują równoleżnikowe pasy eoceńskich piaskowców, zlepieńców 
i mułowców, należące między innymi do wydzielenia piaskowców 
ciężkowickich. Wszystkie opisywane osady tworzą tak zwany fałd 
Brzanka - Liwocz. Przy południowych granicach Parku, w szerokiej 
dolinie Olszynki, występują czwartorzędowe lessy.

Ostry Kamień

Pasmo Brzanki - krajobraz Swoszowej
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skrętolistna. Gdzieniegdzie, na 
terenie Parku występuje też grąd 
subkontynentalny, w którym drze-
wa tworzą dwie wyraźnie zauwa-
żalne warstwy. Dęby i jesiony osią-
gają największe wysokości i tworzą 
warstwę górną, natomiast graby 
i lipy żyją w ich cieniu.

Wysoka wartość florystyczna Par-
ku Krajobrazowego Pasma Brzanki 
wynika między innymi z dużego 
udziału w szacie roślinnej gatun-

ków chronionych. Do najcenniejszych, występujących na tym ob-
szarze należą: błękitnokwiatowy orlik pospolity, zimozielony języcz-
nik zwyczajny, pokrzyk wilcza jagoda, zwany także wilczą wiśnią 
lub leśną tabaką, a także storczyki, między innymi kukułka plamista 
i szerokolistna. 

Charakterystyczny i warty uwagi jest 
duży udział we florze naczyniowej ga-
tunków górskich. Najciekawsze z nich 
to: turzyca zwisła, paprotnik kolczysty, 
narecznica górska i śnieżyczka przebi-
śnieg.

Poza opisanymi wyżej elementami flo-
ry, na terenie Parku występują także 
ciekawe i warte uwagi grzyby. Z  ga-
tunków przyrodniczo cenniejszych, 
podlegających ścisłej ochronie wymie-
nić można miedzy innymi soplówkę 
jodłową, szmaciak gałęzisty, smardz 
jadalny czy szyszkowiec łuskowaty. 

fauna
Świat zwierząt Parku Krajobrazowe-
go Pasma Brzanki jest dość bogaty 
i  zróżnicowany. Charakterystyczny 
jest duży udział zwierzyny łownej, 
wśród której wymienić można sarny, 
jelenie, dziki i lisy. Ze ssaków objętych 
ochroną gatunkową na terenie Parku 
występują między innymi orzeszni-
ca, gronostaj, łasica, jeż europejski. 

w  wyższych partiach Pasma 
Brzanki i Liwocza. W drze-
wostanie dominującym ga-
tunkiem jest tu oczywiście 
buk zwyczajny. Obok niego 
znaczny udział ma także jo-
dła zwyczajna, a towarzyszy 
im między innymi klon jawor, 
brzoza brodawkowata, grab 
zwyczajny i dąb szypułkowy. 
W runie leśnym zobaczyć 
można między innymi żywca 
gruczołowatego i cebulko-
wego, zawilca gajowego czy 
marzankę wonną.

Oprócz żyznej buczyny karpackiej na terenie Parku występują też 
inne zespoły leśne. Wśród nich jest kwaśna buczyna górska z charak-
terystycznym dla niej ubogim runem w postaci trawiasto-mszystej 

oraz bór mieszany z roślinami wskaźnikowymi takimi jak np. bo-
rówka czernica, konwalia majowa czy orlica pospolita. W miejscach 
o wilgotnym podłożu występuje podgórski łęg jesionowy z gatun-
kami charakterystycznymi dla terenów podmokłych, jak niecierpek 
pospolity, czyściec leśny, podagrycznik pospolity czy śledziennica 

Borówka brusznica

Płonnik pospolity

Smardz jadalny

Konwalijka dwulistna

Wiewiórka pospolita
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W niejednym miejscu zobaczyć można ślady bytowania wydry czy 
nawet bobra. 

Awifaunę reprezentuje ponad 140 gatunków ptaków. Łatwo za-
obserwować tu można między innymi dzięcioła czarnego, kruka 
zwyczajnego, bociana czarnego, myszołowa, jastrzębia, a nawet  
krogulca.

Park jest również siedliskiem 
życia gadów. Przemierzając 
jego obszar spotkać możemy 
węże: zaskrońca zwyczajnego, 
żmiję zygzakowatą oraz gnie-
wosza plamistego, jaszczurki: 
zwinkę i żyworodną oraz pa-
dalca. Płazy reprezentowane 
są przez: salamandrę plamistą, 
kumaka górskiego, ropuchy: 
szarą i zieloną, rzekotkę drzew-
ną oraz żaby: zielone i  brunat-
ne, a także traszki: zwyczajną  
i grzebieniastą.  

zaBytki
kościół w ryglicach - neogotycka świątynia pw. św. Katarzyny Pan-
ny i Męczennicy, zbudowana  w latach 1928-1940.
kościół w kowalowej - zabytkowa, drewniana świątynia pw. Niepo-
kalanego Serca NMP, powstała w 2 połowie XVII wieku w Ryglicach 
i przeniesiona do Kowalowej w latach 1947-49.
kościół w czermnej – zabytkowy, drewniany kościół pw. św. 
Marcina, wybudowany w 1520 roku (znajduje się tuż poza  
granicami Parku).

kościół w Szerzynach - neogotycka świątynia pw. Matki Boskiej 
Różańcowej, powstała w latach 1927-29, na miejscu spalonego, 
drewnianego kościoła z XVI wieku (znajduje się tuż poza granicami 
Parku).
kościół w Żurowej - drewniany kościół pw. św. Małgorzaty, powsta-
ły w latach 1595-1602.
kościół w Jodłówce tuchowskiej - świątynia pw. św. Michała  
Archanioła, zbudowana z drewna w 1871 roku. 

zespół dworski w ryglicach - murowany pałac z pierwszej połowy 
XIX wieku oraz zabudowania folwarczne (znajdują się tuż poza gra-
nicami Parku).
dwór w Szerzynach - murowany dwór obronny powstały 
w  XVI  wieku, przebudowany na początku XVII wieku, otoczony 
ogrodem (znajduje się tuż poza granicami Parku).
dwór w Bistuszowej - zabytkowy dworek szlachecki wybudowany 
w drugiej połowie  XVII wieku.
dwór w Burzynie - murowany dwór prawdopodobnie z 1858 roku, 
postawiony na miejscu starszej, drewnianej budowli.
Spichlerz w ryglicach - drewniany, parterowy spichlerz dworski 
o konstrukcji zrębowej, pochodzący z 1756 roku (znajduje się tuż 
poza granicami Parku).

Samiec jaszczurki zwinki

Rudzik

Kościół pw. Michała Archanioła w Jodłówce Tuchowskiej
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OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki niektóre cenne 
obiekty i obszary objęte są dodatkowo innymi formami ochrony 
przyrody. Są to pomniki przyrody oraz Obszary Natura 2000. W ma-
łopolskiej części Parku projektowano również powstanie dwóch re-
zerwatów przyrody: „Ostry Kamień” i „Góra Liwecka”. 

Pomniki Przyrody
Na terenie Parku zlokalizowanych jest 8 obiektów objętych tą indy-
widualną formą ochrony. Są to:
• dwa dęby szypułkowe w Ryglicach,
• lipa drobnolistna w Czermnej,
• trzy dęby szypułkowe oraz skałka mająca kształt ambony, zbudo-
wana z piaskowców należących do warstw godulskich, zlokalizowa-
ne w rejonie Burzyna,
• forma skałkowa zbudowana z piaskowców należących do warstw 
istebniańskich, mająca postać grzędy skalnej, znajdująca się w oko-
licach Żurowej.

oBSzary natura 2000
obszar natura 2000 ostoja w Paśmie Brzanki
Obszar o powierzchni 788,9 ha, obejmujący najwyższe partie za-
chodniej części Pasma Brzanki. Znajdują się tu lasy iglaste, mieszane 

oraz liściaste. Wśród tych 
ostatnich na uwagę zasłu-
gują: żyzna buczyna kar-
packa, kwaśna buczyna 
górska, niewielkie płaty 
jaworzyny z języcznikiem 
zwyczajnym i grąd sub-
kontynentalny. W doli-
nach potoków występuje 
łęg podgórski. Chroniony-
mi przedstawicielami fau-
ny są: bóbr europejski,wy-
dra, traszka grzebieniasta 
czy kumak górski. 

obszar natura 2000 liwocz
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 327,7 ha, tylko 
w niewielkiej części znajdujący się w małopolskiej części Parku Kra-
jobrazowego Pasma Brzanki. Ochronie podlegają w nim przede 
wszystkim płaty żyznej buczyny karpackiej.

obszar natura 2000 Biała tarnowska
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 957,5 ha, który na 
terenie Parku ciągnie się wzdłuż rzeki Białej, na odcinku od Gromni-
ka do Tuchowa. Jego celem ochrony jest zachowanie naturalnego 
charakteru rzeki oraz roślinności nadrzecznej. Stwierdzono tu wy-
stępowanie 16 gatunków ryb. Najliczniej reprezentowane są: strze-
bla potokowa, kleń, brzanka oraz pstrąg potokowy.

Rzeka Biała

Kumak górski
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WARTO ZOBACZYĆ

Na terenie Parku znajduje się wiele ciekawych miejsc. Związane są 
one z przyrodą ożywioną, budową geologiczną lub też z istniejący-
mi zabytkami. Kilka obiektów szczególnie warto odwiedzić.

oBiekty GeoloGiczne
formy skałkowe

Na terenie Parku znajduje się kilka interesujących form skałkowych. 
Na stoku, powyżej miejscowości Burzyn, zlokalizowana jest niewiel-
ka skałka zbudowana z piaskowca należącego do warstw godul-
skich. Dwie formy skałkowe (Ostry Kamień oraz Rysowany Kamień), 
znajdujące się na wierzchowinie głównego grzbietu Pasma Brzanki, 
budują utwory piaskowcowo-zlepieńcowate warstw istebniańskich. 

Natomiast Skała Borówka koło Żurowej, składająca się z kilku poje-
dynczych form skałkowych (Borówka Kapliczka, Borówka Niżna, Bo-
rówka Okap, Borówka Wschodnia), zbudowana jest z piaskowców 
i zlepieńców należących do wydzielenia piaskowca ciężkowickiego.
We wszystkich tych skałach występują ciekawe struktury sedymen-
tacyjne (uziarnienie frakcjonalne, warstwowanie, amalgamacja), 
powstałe podczas procesu formowania się tutejszych utworów, na 
przełomie kredy i paleogenu (90 - 30 mln lat temu). Znajdują się 
w nich również interesujące formy wietrzeniowe takie jak: struktury 
komórkowe i arkadowe. Proces ich tworzenia trwa, z różnym natę-
żeniem, przez ostatnie kilkadziesiąt tysięcy lat, postępując najszyb-
ciej w okresie zlodowaceń.

oBiekty Przyrodnicze
rozległe kompleksy żyznej buczyny karpackiej
Zbiorowisko leśne występujące w wyższych partiach pasma Brzanki 
oraz Liwocza, w postaci płatów o stosunkowo dużej powierzchni. 
Drzewostan tworzy tu w głównej mierze buk zwyczajny, często osią-
gający ogromne rozmiary. Znaczny udział ma także jodła zwyczaj-
na, a w niektórych przypadkach nawet dominuje ona nad bukiem. 
W mniejszych ilościach występują ponadto inne gatunki domiesz-
kowe, takie jak klon jawor, brzozy: brodawkowata i czarna, grab 
zwyczajny, dąb szypułkowy, a także sosna zwyczajna. 

Skała Borówka

Las w Parku
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Warstwę krzewów tworzą głównie podrosty bukowe i jodłowe, ale 
w niejednym miejscu rośnie także leszczyna, dziki bez czarny czy 
bez koralowy.

Charakterystyczne dla żyznej buczyny karpackiej jest bogate, do-
brze wykształcone runo leśne, które w większości pokrywa po-
wierzchnię gleby. Najliczniej występują w nim takie gatunki jak: 
żywiec gruczołowaty (gatunek charakterystyczny dla buczyny kar-
packiej), biało kwitnący zawilec gajowy, żywiec cebulkowy, a także 
jeżyna gruczołowata. Występują tu również paprocie, głównie ne-
recznica samcza. Miejscami rośnie marzanka wonna, a w wielu miej-
scach także miodunka ćma.

Warto zauważyć, iż runo to rozwija się bardzo wczesną wiosną, jesz-
cze przed rozwojem liści drzew.

oBiekty kulturowe
ryglice
Ryglice to niewielkie miasteczko położone na wschód od Tuchowa. 
Tylko jego południowa część leży na terenie Parku. Pomimo tego 
warto zobaczyć wszystkie ciekawe obiekty tego miejsca.

Pierwsza wzmianka o istnieniu na tym terenie osady pochodzi 
z  1301 roku. Miasteczko rozwijało się głównie dzięki przebiegają-
cemu tędy szlakowi handlowemu, prowadzącemu na Ruś Halicką 
i Węgry. Na terenie Ryglic znajduje się kilka interesujących, zabyt-
kowych obiektów. 

Kościół
Na uwagę zasługuje z pewnością świątynia pw. św. Katarzyny Panny 
i Męczennicy, budowana w latach 1928-40. Jest to obiekt wykonany 
z cegły i kamienia w stylu neogotyckim, z wysoką wieżą od zachod-
niej strony. W jego wnętrzu znajdują się: rokokowy ołtarz główny, 
boczne ołtarze wykonane w stylu późnorenesansowym i rokokowo-
-klasycystycznym oraz kamienna chrzcielnica z 1554 roku. Kościół 
ten stoi na miejscu starszej, drewnianej świątyni z drugiej połowy 
XVII wieku, która została przeniesiona do Kowalowej.

Zespół dworski
Pierwsze zabudowania dworskie powstały w Ryglicach w XVII wieku, 
kiedy to właścicielami Ryglic była rodzina Ankwiczów. Na początku 
XIX wieku dwór przeszedł na własność rodziny Leśniowskich i został 
przebudowany na pałac. Naokoło niego rozciąga się park z pozosta-
łością dawnych stawów rybnych.

Spichlerz 
Nieopodal pałacu zlokalizowany jest zabytkowy, drewniany spi-
chlerz pochodzący z roku 1756. Stanowił on część pobliskiego dwo-
ru i służył jako zaplecze gospodarcze. W ostatnich latach został pod-
dany gruntownej renowacji.

Na terenie Ryglic znajduje się również cmentarz z czasów I wojny 
światowej.

CZY WIESZ, ŻE?
Nazwa Ryglice ma według legendy pochodzić od ryglowania na noc ważnego 
szlaku handlowego na Biecz i Pilzno, przebiegającego przez miejscowość.

Muchomor czerwony
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dwór w Bistuszowej
Zabytkowy dworek wybudowany w drugiej połowie  XVII wieku. 
Pod koniec XVIII wieku został przebudowany i rozbudowany. Jest to 
parterowy, murowany obiekt wykonany w stylu barokowo-klasycy-
stycznym. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, z bardzo ładnym 
gankiem kolumnowym usytuowanym od frontu. Przykryty jest tak 
zwanym łamanym dachem polskim. Jest to czterospadowy, łamany 
dach składający się z dwóch części o jednakowym lub bardzo zbli-
żonym kącie nachylenia połaci.

Dworek otoczony jest zabytkowym parkiem z aleją lipową oraz nie-
wielkimi stawami. Pierwotnie znajdował się tu szpaler dębów, z któ-
rych zachowało się tylko kilka okazów, w tym jeden, który objęto 
ochroną prawną w postaci pomnika przyrody.

kościół w Jodłówce tuchowskiej
Kościół ten pw. Michała Archanioła powstał w 1871 roku. Ufundo-
wany został przez żydowskiego właściciela Jodłówki - Mendela Kal-
ba. Na początku XX wieku świątynię nieznacznie powiększono. Jest 
to budowla drewniana, jednonawowa, o konstrukcji słupowo-zrę-
bowej. Na dwuspadowym dachu znajduje się niewielka wieżyczka. 
W oknach umieszone są ciekawe witraże. Wyposażenie wnętrza sta-
nowią przedmioty pochodzące głównie z przełomu XIX i XX wieku. 
Jest to między innymi ołtarz główny z obrazem św. Michała Archa-
nioła oraz kamienna chrzcielnica. Jest tu również rokokowy konfe-
sjonał z przełomu XVIII i XIX wieku.

Obok kościoła stoi murowana dzwonnica wybudowana w latach 
1873-78. 

kościół w Żurowej
Jest to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków na terenie 
Parku. Świątynia w Żurowej pw. św. Małgorzaty została zbudowa-
na w latach 1595-1602. Na początku XX wieku kościół został po-
większony poprzez dobudowanie przedsionka i wydłużenie nawy. 
Jest to budowla jednonawowa, drewniana, o konstrukcji zrębowej. 
Nakryta jest dwuspadowym dachem, na którym ustawiono nie-
wielką wieżyczkę. We wnętrzu znajduje się polichromia wykonana 
przez Stanisława Gucwę w 1906 roku. Jest również neobarokowy  
ołtarz główny z krucyfiksem wyrzeźbionym w 1966 roku oraz drew-
niana, barokowo-ludowa chrzcielnica pochodząca najprawdopo-
dobniej z XVIII wieku. Z podobnego okresu pochodzi barokowy 
krucyfiks umieszczony w tęczy. O wiele wcześniejsze, wykonane 
w  pierwszej połowie XVI wieku, są późnogotyckie rzeźby Matki 
Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty. W kruchcie południowej 

znajduje się najstarszy zabytek kościoła - wczesnogotycki krucyfiks 
z drugiej połowy XIV wieku. 

Tuż przy kościele znajduje się wolnostojąca dzwonnica wzniesiona 
na przełomie XIX i XX wieku. 

cmentarze z i wojny światowej
W latach 1914-15, w czasie I wojny światowej, między innymi na 
terenie dziś objętym parkiem krajobrazowym, miały miejsce walki, 
w  których naprzeciwko siebie stanęły wojska niemieckie i austro-
-węgierskie oraz rosyjskie. Punktem kulminacyjnym była tak zwana 
Bitwa Gorlicka odbywająca się w dniach 2-5 maja 1915 roku. Była to 
jedna z największych bitew I wojny światowej, często określana jako 
Małe Verdun. Po krwawych walkach, odbywających się w trudnym, 
górzystym terenie, zakończyła się ona przełamaniem rosyjskiego 
frontu. Szacuje się, że w cztery dni prawie 100 tys. żołnierzy straciło 

Kościół pw. św. Małgorzaty w Żurowej
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tu życie lub zostało rannych. Poległych chowano w zbiorowych 
mogiłach niedaleko miejsca ich śmierci. Na całym terenie Parku 
znajduje się kilkanaście tego typu cmentarzy. Są one zlokalizowane 
między innymi w rejonie: Szerzyny, Ryglic, Golanki oraz Lubaszowa.

PRODUKTY LOKALNE

kiełbasa tuchowska 
Produkowana jest w lokalnych zakładach w Tuchowie, nieopodal 
granic Parku. Wyróżniana była licznymi nagrodami, między innymi 
na Targach Poznańskich oraz jako Najlepszy Produkt Ziemi Tarnow-
skiej.

Prołziok
Rodzaj nierównego placka wytwarzany w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym w Kowalowej. Zdobył on tytuł Najlepszego Produktu 
Ziemi Tarnowskiej w 2011 roku.

Gomółki kowalowskie
Niewielkie, serowe bryłki o lekko słonym smaku, z aromatem mięty. 
Produkowane w miejscowości Kowalowa. Ich wyrób posiada wielo-
wiekową tradycję, sięgającą prawdopodobnie XVI wieku.

GDZIE WARTO WSTĄPIĆ

Bacówka na Brzance
Niewielkie schronisko położone pod szczytem Brzanka, nieopodal 
lasu. Roztaczają się stąd piękne widoki na Pieniny, Beskidy i Tatry. 
Bacówka dysponuje 28 miejscami noclegowymi oraz bufetem. Jest 
to wyśmienity obiekt na kameralne spotkania przy kominku lub 
ognisku, o wybitnie turystycznym, górskim charakterze.
Więcej informacji na: www.brzanka.pl

wieża widokowa w Jodłówce tuchowskiej
Znajduje się ponad Jodłówką Tuchowską, na wschodnim stoku 
Brzanki. Jest to czteropoziomowa wieża o całkowitej wysokości 
23 metrów, przykryta dachem. Z najwyższego poziomu, na wysoko-
ści około 18 metrów nad ziemią, rozpościera się widok na południo-
we pasma Pogórza.

Jodłówka Tuchowska -  widok z wieży

Cmentarz z I wojny światowej w Swoszowej
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dwór w Bistuszowej
W zabytkowym dworze znajduje się kilka miejsc noclegowych, 
a w restauracji istnieje możliwość spróbowania dań sporządzonych 
według tradycyjnych, staropolskich przepisów. Organizowane są 
tu imprezy okolicznościowe, konferencje, wesela oraz staropolskie  
zabawy.
Więcej informacji na: www.dworbistuszowa.pl

ośrodek rekreacji Hippicznej „Podlesie”
Ośrodek zlokalizowany w przysiółku Bistuszowej, u stóp masywu 
Brzanki. Oferuje jazdę konną zarówno dla amatorów jak i zawanso-
wanych jeźdźców. Istnieje tu możliwość noclegu, a także zorganizo-
wania kuligów, ognisk i innych ciekawych imprez.
Więcej informacji: tel. 014 654 00 88

wieża widokowa na liwoczu
20-metrowa wieża znajdująca się tuż poza granicami Parku, na te-
renie województwa podkarpackiego. Przy sprzyjającej pogodzie 
roztaczają się z niej piękne widoki na nawet bardzo odległe pa-
sma górskie. Na południowym wschodzie widoczne są Bieszczady 
ze  szczytem Chryszczatej i Połoniną Wetlińską. Całą południową 
część panoramy zajmują wzniesienia Beskidu Niskiego, natomiast 
na południowym zachodzie widoczne są Pasma Radziejowej i Jawo-
rzyny Krynickiej, należące do Beskidu Sądeckiego. Tuż za nimi zoba-
czyć można szczyty Tatr. Z kolei na zachodzie dostrzec można Gorce, 
Beskid Wyspowy, a nawet Babią Górę. W bliższej perspektywie zoba-
czymy całe Pasmo Brzanki. 

TURYSTYKA AKTYWNA

na PiecHotę
Na terenie Parku znajduje się kilka oznakowanych szlaków turysty-
ki pieszej PTTK, które pozwalają przemierzyć jego obszar wszerz 
i wzdłuż. 

 Żółty szlak
Siedliska PKP - Nosalowa 3,4 - Polana Morgi 5,8 - Bacówka na Brzan-
ce 10,3 - Wielka Góra 14,6 - Gilowa Góra 19,7 - Wisowa 25,1 - Rysowa-
ny Kamień 27,7 - Liwocz 33,8 - Ujazd 38,8 km.

 niebieski szlak
Gromnik - Golanka 2,9 - Nosalowa 6,3 km.

 czarny szlak
Lubaszowa PKP - Polana Morgi 2,1 km.

 niebieski szlak
Tuchów - Bistuszowa Podlesie 5,6 - Bacówka na Brzance 7,7 - Jodłów-
ka Tuchowska 10,9 - Rzepiennik Strzyżewski 17,2 km.

 niebieski szlak
Ryglice - Wielka Góra 5,3 - Żurowa 9,3 km.Widok z Liwocza

Jodłówka Tuchowska - w drodze na wieżę widokową
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rowerem 
Na terenie Parku wyznaczono kilka ciekawych tras rowerowych. Ich 
trudność w zależności od wybranego szlaku jest różna - od łatwych 
do średnio trudnych.

 niebieski szlak
Tuchów - Bistuszowa Podlesie - Bistuszowa - Tuchów

 niebieski szlak
Ryglice - Kowalowa - Ryglice

 zielony szlak
Ryglice - Uniszowa - Ryglice

 czerwony szlak
Tuchów - Burzyn - Bacówka na Brzance - Jodłówka Tuchowska - 
Gromnik

 Żółty szlak
Ryglice - Bacówka na Brzance - Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik 
Suchy 

 zielony szlak
Rzepiennik Strzyżewski - Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Biskupi

konno
Na terenie Parku, nieopodal Bistuszowej, znajduje się Ośrodek Re-
kreacji Hippicznej „Podlesie”. Dla amatorów istnieje możliwość nauki 
jazdy na koniach, natomiast dla zaawansowanych - terenowe rajdy 
konne.

TRASA DLA CIEBIE

Ze względu na specyfikę terenu Parku, a w szczególności duże od-
ległości pomiędzy poszczególnymi atrakcjami, proponowana trasa 
ma charakter samochodowy lub rowerowy (dla zaawansowanych 
cyklistów). Jest to trasa okrężna, rozpoczynająca się i kończąca  
w Ryglicach.

Ryglice - Wielka Góra (Ostry Kamień) 4,3 - Żurowa 7,6 - Olszyny 14,1 - 
Jodłówka Tuchowska 18,3 - Brzanka 20,9 - Jodłówka Tuchowska 23,5 
- Lubaszowa 30,6 - Burzyn 33,7 - Bistuszowa 37,8 - Ryglice 40,7 km.

Krajobraz Kowalowej

Krajobraz Pasma Brzanki

Żniwa w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki
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Długa trasa licząca 40,7 km, poprowadzona przez środkową i za-
chodnią cześć Parku, na której zapoznać się można z jego najwięk-
szymi atrakcjami. Wycieczkę rozpoczynamy w Ryglicach, gdzie 
warto zobaczyć pałac, spichlerz dworski oraz neogotycki kościół. Po 
wyjeździe z tego uroczego miasteczka kierujemy się drogą na po-
łudnie, wspinając się na główny grzbiet Pasma Brzanki. Tu, oprócz 
dorodnego lasu i wielu ciekawych gatunków flory i fauny, zobaczyć 
możemy atrakcję geoturystyczną - Ostry Kamień - piaskowcową 
formę skałkową. Następnie zjeżdżamy do miejscowości Żurowa.  
Obowiązkowym punktem wycieczki jest tu drewniany kościół 
pw.  św. Małgorzaty powstały w latach 1595-1602. Znajdują się tu 
również kolejne, bardzo ciekawe formy skałkowe (Skałki Borówka). 
Teraz czeka nas dłuższy przejazd przez Olszyny do Jodłówki Tuchow-
skiej. W niej zlokalizowany jest uroczy, drewniany kościółek z XIX 
wieku. Następnie, kierując się na północ, podjeżdżamy nieopodal 
szczytu Brzanka. Znajduje się tu niewielka bacówka, w której może-
my chwilę odpocząć. Jest tu także wieża widokowa, z której roztacza 
się niezwykła panorama na bliższe i dalsze pasma górskie (Beskid 
Sądecki, Beskid Niski, czy Tatry). Wracamy do Jodłówki Tuchowskiej 
i udajemy się drogą na północny-zachód, do Lubaszowej, by w tej 
niewielkiej miejscowości skręcić na drogę do Burzyna, wiodącą 
wzdłuż koryta rzeki Biała. Na odcinku tym zobaczyć możemy cie-
kawe i cenne obszary nadrzeczne z wieloma typowymi gatunkami 
flory i fauny. W Burzynie znajduje się natomiast XIX-wieczny, mu-
rowany dwór. Z tego miejsca jeszcze szybki „skok” do Bistuszowej, 
gdzie stoi piękny, barokowo-klasycystyczny dwór. Stąd już kilka kilo-
metrów drogą w kierunku na wschód i jesteśmy znów w Ryglicach. 

Krajobraz okolic Jodłówki Tuchowskiej
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