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Park Krajobrazowy Beskidu Małego jest  
typowo beskidzkim parkiem, w dużej czę-
ści zalesionym. Jeśli ktoś lubi ciszę, kontakt  
z naturą, wspaniałe widoki to zdecydo-
wanie jest to miejsce dla niego. Podzie-
lony jest granicą województw, istniejącą 
również w tym mini przewodniku, jednak 
dla każdego turysty jest ona bardzo łatwa 
do przekroczenia. Małopolanie powiedzą, 
że to ich część jest piękniejsza i cenniejsza. 
Pewnie to samo stwierdzą mieszkańcy 
województwa śląskiego. Najlepiej spraw-
dzić to na własnej skórze!

Krajobraz Beskidu Małego

Czosnek niedźwiedzi

Park zlokalizowany jest na terenie dwóch 
województw: małopolskiego i śląskiego. 
W tym pierwszym rozciąga się pomiędzy 
Andrychowem na północy, doliną Skawy 
na wschodzie oraz miejscowością Krze-
szów na południu. Cała powierzchnia Par-
ku wynosi 25 770 ha, w tym w Małopolsce 
jest to 9 049,4 ha. Powstał w 1998 r. i jest 
najmłodszym Parkiem Krajobrazowym 
na terenie województwa małopolskiego. 
Jego nazwa pochodzi oczywiście od poło-
żenia w paśmie górskim Beskidu Małego, 
części Beskidów Zachodnich.

PARK KRAJOBRAZOWY 
BESKIDU MAŁEGO

INFORMACJE OGÓLNE
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BUDOWA GEOLOGICZNA
Park leży na terenie Karpat Zewnętrznych (fliszowych), które 
budują przede wszystkim piaskowce i łupki, należące do dwóch 
dużych jednostek geologicznych - płaszczowiny podśląskiej oraz 
płaszczowiny śląskiej. Ta pierwsza występuje jedynie szczątkowo na 
północy, natomiast druga stanowi podłoże pozostałej części Parku. 

Jednymi z najstarszych skał są piaskowce i łupki należące do  
tzw. formacji lgockiej, które obserwować można w niewielkim 
kamieniołomie w Kaczynie. Powierzchniowo największe rozprze-
strzenienie mają warstwy godulskie, składające się również z pia-
skowców i łupków, jednak nie odsłaniają się one w wielu miejscach. 
Łatwiej zaobserwować budowę wyżej leżących warstw istebniań-
skich, składające się najczęściej z piaskowców i zlepieńców. Zbudo-
wana z nich jest większość ciekawych form skałkowych, położonych 
w rejonie Przełęczy Kocierskiej, Łamanej Skały oraz Smrekowicy.  
Na południu natomiast znajdują się między innymi warstwy menili-
towe oraz krośnieńskie.

Pomiędzy płaszczowiną podśląską i śląską znajduje się tzw. seria 
skałkowa, określana również jako seria skałek andrychowskich. Two-
rzy ona wąski pas ciągnący się od okolic Inwałdu, przez północną 
część Andrychowa, aż po Targanice. Są to głównie utwory wapienne 
i margliste wieku jurajskiego i kredowego oraz starsze granitogne-

WALORY PARKU

GEOmOrfOLOGIA
Beskid Mały na terenie województwa małopolskiego, często określa-
ny jako Beskid Andrychowski, składa się z dwóch głównych grzbie-
tów górskich. Pierwszy z nich, zlokalizowany na południu, ciągnie 
się od Przełęczy Kocierskiej przez Łamaną Skałę po Leskowiec. Dru-
gi, o wiele niższy, znajduje się na północy pomiędzy Andrychowem, 
Kaczyną a Ponikwią. 

Charakterystyczną cechą geomorfologiczną tego terenu jest wy-
stępowanie w głównym grzbiecie form skałkowych. Ich powstanie 
związane jest z różnymi procesami erozyjnymi (wietrzenie i ruchy 
masowe), odpornością poszczególnych warstw skalnych oraz wy-
stępowaniem systemów spękań.

jsy i mylonity. Powstały dwie teorie dotyczące tego wyjątkowego 
usytuowania skał. Jedna mówi o tym, że stanowią one tzw. porwak 
tektoniczny, czyli blok porwany z podłoża podczas procesu nasuwa-
nia się płaszczowin karpackich. Druga teoria określa je jako olistolit 
czyli masę skalną różniącą się od otaczających skał (wiekowo lub 
rodzajem skał), związaną z osuwiskiem podmorskim. Na terenie Par-
ku kilka jej odsłonięć można oglądać w starym wapienniku ponad 
miejscowością Inwałd.

Zwalisko

Kamieniołom w Kaczynie
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fLOrA
Park Krajobrazowy Beskidu Małego pod względem florystycznym 
to duże powierzchnie leśne, przy czym w przeważającej części są 
to lasy iglaste lub mieszane: świerkowo – bukowo – jodłowe. Kiedyś 
królowały tu buczyny, zatracone jednak przez gospodarczą i prze-
mysłową działalność człowieka. W wyższych partiach do dziś zacho-
wał się piętrowy układ roślinności. Ciekawostką jest występowanie 
w partiach grzbietowych regla dolnego krzywulcowych buczyn 
karpackich. Są to krańcowe fragmenty buczyn wyrosłe na skrajach 
lasów i polanach, o charakterystycznym pokroju drzewa, spowodo-
wanym dwoma czynnikami: działalnością wiatru i zgryzaniem przez 
owce. 

W cieniu drzew i na łąkach spotkać można wiele ciekawych, w tym 
rzadkich i chronionych roślin naczyniowych: paproci, widłaków, fioł-
ków, a nawet takich osobliwości jak wawrzynek wilczełyko, tojad 
mocny czy przetacznik górski. Godny uwagi jest duży udział gatun-
ków z rodziny storczykowatych. Przemierzając leśne szlaki nietrudno 
natknąć się na kruszczyka szerokolistnego czy rdzawoczerwonego, 
natomiast idąc łąką czy otwartą polaną zobaczyć można kukułkę 
szerokolistną czy podkolan biały.   

Do osobliwości przyrodniczych Parku Krajobrazowego Beskidu Ma-
łego należą gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jak np. rosicz-
ka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, świetlik wiosenny, czosnek 
niedźwiedzi czy obrazki alpejskie. Charakterystyczne jest dla tego 
Parku występowanie dużej ilości gatunków górskich. 

fAUNA
Fauna Parku jest dość uboga co wynika z jego niewielkiej po-
wierzchni. Najliczniej występują tutaj zwierzęta związane z siedli-
skami leśnymi (sarny, wilki, dziki). W wyższych partiach rzadko po-
jawiają się rysie lub żbiki. Dość sporo jest też gatunków nietoperzy. 
Spośród nich warto wymienić gatunki z Czerwonej Księgi Zwierząt: 
mroczek pozłocisty, nocek orzęsiony, nocek Bechsteina oraz boro-
wiaczek. Lasy są też domem dla rożnych przedstawicieli ptactwa: 
orzechówki, zięby, czyżyka, drozda, jastrzębia, sów, rzadziej pucha-
czy. Na terenie całego Parku odnotowano występowanie ponad 110 
gatunków z tej grupy kręgowców. Wiele z nich umieszczonych jest 
w Czerwonej Księdze i/lub na Czerwonej Liście Zwierząt. Spośród 
płazów warto wymienić: barwne salamandry, rzadkie ropuchy zie-
lone, a także charakterystyczne dla tego obszaru gatunki górskie jak 
traszka karpacka czy kumak górski. 

Z gadów uwagę zwraca występowanie stosunkowo rzadkiego już 
dziś w kraju gniewosza plamistego i żmiji zygzakowatej. W górskich 
potokach prym wiedzie pstrąg potokowy. Jednak pisząc o ichtiofau-
nie nie sposób nie wspomnieć o występującym tu, a skrajnie zagro-
żonym węgorzu europejskim czy piekielnicy europejskiej – ujętej 
na Czerwonej Liście Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka.

Wilk

Buczyna
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rezerwat przyrody „madohora”
• Data utworzenia: 1960 r.
• Powierzchnia: 71,81 ha (38,18 ha na terenie woj. małopolskiego)

Madohora jest rezerwatem leśnym założonym w celu zachowania 
naturalnych ekosystemów leśnych oraz wychodni na szczycie Ła-
manej Skały. Powstał dzięki staraniom prof. Stefana Myczkowskiego, 
który to zwrócił uwagę na doskonale zachowany drzewostan Ma-
dohory. Położony jest on w najwyższych partiach Beskidu Małego, 
w dużej części również na terenie województwa śląskiego. Rezerwat 
porasta dolnoreglowa buczyna karpacka.
 
W części szczytowej pojawiają się fragmenty świerczyn górnoreglo-
wych. Z ciekawszych roślin możemy w rezerwacie spotkać omieg 
górski, podrzeń żebrowiec, goryczkę trojeściowatą oraz paprotkę 
zwyczajną. Jednymi z bardziej interesujących gatunków zwierząt  
zidentyfikowanych w rezerwacie są: ryjówki - górska i aksamitna 
oraz ptaki - jarząbek, dzięcioł zielonosiwy i jastrząb.

POmNIkI PrZyrODy
Na terenie Parku znajduje się tylko kilka obiektów, chronionych 
prawnie w formie pomników przyrody. Są to pojedyncze okazy 
drzew lub ciekawe i cenne formy skałkowe. 
Należą do nich:
• wiąz górski oraz czereśnie ptasie w Inwałdzie,
• skałka wapienna w kamieniołomie w Inwałdzie,
• skałka piaskowcowa na szczycie Żar,
• Skałka Targanicka, określana również jako „Warownia Na Trakcie”  
   w Targanicach Górnych,
• dąb szypułkowy w Targoszowie.

OBsZAr NAtUrA 2000
Obszar Natura 2000 Beskid mały
Obszar o powierzchni 7 186,2 ha, obejmujący w województwie ma-
łopolskim głównie grzbiet między Łamaną Skałą a Leskowcem oraz 
stoki ponad miejscowością Rzyki. Na jego terenie znajduje się mię-
dzy innymi rezerwat przyrody „Madohora”. Występuje w nim jeden 
z największych i najlepiej wykształconych kompleksów kwaśnych 
buczyn górskich w Karpatach, a także zespoły świerczyn górnore-
glowych, mających tu krańce zasięgu geograficznego.

Krajobraz Beskidu Małego

Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego występują licznie 
inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki 
przyrody oraz obszar Natura 2000.

rEZErWAty PrZyrODy
Rezerwat to jedna z najwyższych form ochrony prawnej, którą obej-
muje się wybitne, bardzo cenne obszary. Na terenie Parku, w woje-
wództwie małopolskim znajduje się jeden rezerwat przyrody typu 
leśnego, co nie oznacza, że nie chroni on również innych cennych 
obiektów przyrodniczych. 
Należy pamiętać, że w rezerwatach przyrody wolno poruszać się 
tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych lub dydaktycznych.

OCHRONA PRZYRODY

Widok spod Łamanej Skały
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Na terenie Parku znajduje się wiele miejsc pięknych i wartościowych 
pod względem przyrodniczym czy też kulturowym. Jednak kilka  
z nich szczególnie powinno się odwiedzić.

OBIEkty GEOLOGICZNE
skałka na Żarze
W zalesionym terenie, wokół szczytu Żar, znajduje się kilka form 
skałkowych, w tym jedna wysoka i okazała. Zbudowane są z  pia-
skowców i zlepieńców należących do warstw istebniańskich. 

Skały te powstały w głębokim morzu, jakie występowało pod koniec 
okresu kredy (około 70-80 mln lat temu) na okolicznym obszarze. 
Mają głównie formę ambon przywierzchowinowych i wierzchowi-
nowych. Bardzo dobrze widoczne są w skale interesujące struktury 
sedymentacyjne takie jak: uziarnienie frakcjonalne, warstwowanie 
równoległe czy pogrązy („zatopienie” warstwy wyższej, o grubszej 
frakcji w warstwie niżej leżącej). 

Zaobserwować można również formy wietrzeniowe (np. struk-
tury arkadowe). Obiekt ten chroniony jest jako pomnik przyrody  
nieożywionej.  Wędrujące Kamienie

Buczyna jesienią

kamieniołom w Inwałdzie
Duży, kilkupoziomowy kamieniołom, zwany też wapiennikiem, dziś 
w dużej części zarośnięty. Czas rozpoczęcia wydobycia tutejszego 
wapienia nie jest dokładnie ustalony. Na pewno kamieniołom funk-
cjonował co najmniej od początku XIX wieku, jednak prawdopo-
dobnie lokalni mieszkańcy pozyskiwali kamień już dużo wcześniej. 
Wydobycie zakończono około 1936 roku. Wytwarzane w pobliskich 
piecach wapno inwałdzkie było uważane za produkt bardzo dobrej 
jakości.

Pod względem geologicznym znajdujące się tu skały należą do tzw. 
skałek andrychowskich. Znaleźć tu możemy głównie wapienie, ale 
także granitognejsy oraz mylonity (patrz podrozdział Budowa geolo-
giczna).

Na najniższym poziomie znajduje się pionowa, zbudowana z wapie-
nia skałka o wysokość około 5 metrów. Nieopodal jest też druga, 
o wiele mniejsza, ale bardzo ciekawa ze względu na występowanie 
mylonitów - przeobrażonych pod wpływem wysokiego ciśnienia 
skał wapiennych. Kamieniołom przez wiele lat stanowił miejsce róż-
nych badań geologicznych.

WARTO ZOBACZYĆ
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OBIEkty kULtUrOWE
Groń Jana Pawła II
Szczyt o wysokości 890 m n.p.m., do 2004 roku noszący nazwę Ja-
worzyna. Znajduje się tu, działające od 1932 roku schronisko PTTK, 
trochę mylnie nazywane „Leskowiec”. Stało się tak ponieważ w cza-
sie gdy je budowano, szczyt ten nosił nazwę Leskowiec (dziś Groń 
Jana Pawła II), a jego sąsiad Beskid (dziś Leskowiec). Nazwy zamie-
niono sporządzając mapy. 

Nazwa szczytu związana jest oczywiście z osobą Karola Wojtyły -  
papieża Polaka, który niejednokrotnie zapuszczał się w te rejony na 
wycieczki, zarówno w czasach swojego dzieciństwa, młodości, jak  
i już jako biskup. Latem pokonywał szlaki piechotą, zimą jeździł tu 
na nartach. Ostatni raz zawitał w to miejsce w 1970 roku, po mszy  
z okazji 25-lecia kapłaństwa, odprawionej w Kalwarii Zebrzydow-
skiej.
 
W 1995 pod szczytem wzniesiono kaplicę, a także ustawiono sta-
lowy krzyż poświęcony „ludziom gór”. W kaplicy znajduje się fotel, 
na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 
roku oraz ołtarz z inskrypcją: „Jest nas troje: Bóg, góry i ja”. 

Kaplica na Groniu Jana Pawła II

kapliczka górnicza w targoszowie
Jest to niewielki i niepozorny obiekt małej architektury wzniesiony 
w XIX wieku, jako wotum za ocalenie górników. Zbudowana zosta-
ła z piaskowca, ukrytego dziś pod białą farbą. We wnętrzu znajduje 
się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurka Matki Boskiej  
Łaskawej. W rejonie Targoszowa działało w XIX wieku wiele nie-
wielkich kopalń, w których okoliczni mieszkańcy wydobywali rudę 
żelaza. Cały urobek transportowany był do suskich kuźni. Pokłady 
eksploatowano za pomocą wielu niewielkich kopanek, sztolni i szy-
bików o głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Natomiast jeśli 
chodzi o sztolnie, ponoć w 1867 roku ich łączna długość wynosiła 
około 900 metrów. Pod koniec XIX wieku ze względu na nieopła-
calność, wydobycie zaniechano, a wiele sztolni zasypano. Do dziś 
jednak widoczne są miejsca historycznego wydobycia, w postaci 
większych lub mniejszych nierówności terenu. W rejonie Targoszo-
wa zachowała się również niewielka, tajemnicza sztolnia.

Kapliczka górnicza w Targoszowie

CZY WIESZ, ŻE?
Od XIV do XVI wieku tereny Parku zasiedlane były przez ludność wołoską. 
Przybyła ona z Bałkanów i trudniła się głównie pasterstwem.

CZY WIESZ, ŻE?
Po całym Beskidzie Małym w latach 50-tych i 60-tych bardzo często wędrował 
Karol Wojtyła - przyszły papież Jan Paweł II.
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OBIEkty PrZyrODNICZE
kamieniołom w Inwałdzie
Oprócz opisanych wyżej walorów czysto geologicznych w kamie-
niołomie zaobserwować można duże bogactwo świata roślin, za-
równo pod względem siedlisk przyrodniczych jak i występujących 
gatunków.

Na obrzeżach wapiennika obserwować możemy zadrzewienia 
o  charakterze grądowym z dziką różą i śliwą tarnina na skraju.  
W  miejscach dobrze nasłonecznionych występują ciepłolubne 
zbiorowiska okrajkowe, utworzone przez roślinność kserotermiczną 
i wapniolubną. W ich skład wchodzi wiele gatunków charakterystycz-
nych dla muraw kwietnych. Wśród nich występują np. macierzanka 
zwyczajna, starzec Jakubek, lebiodka pospolita i lnica pospolita. 
Dość licznie pojawia się też rzepik pospolity i przetacznik ożankowy.  

W miejscach starych wyrobisk, które pozostawione samym sobie 
z czasem wypełniły się wodą, obecnie występują, niespotykane ni-
gdzie indziej w Beskidzie Małym, niewielkie zbiorniki wodne o wa-
piennym podłożu. Obserwować w nich można charakterystyczną 
dla tego środowiska roślinność wodną, nawodną i szuwarową. 

Na terenie całego wapiennika występują zdegenerowane fragmen-
ty lasów liściastych z dużym udziałem jesionu wyniosłego, klonu ja-
wora i olszy szarej. W runie zagajników i zadrzewień łęgowych wcze-
sną wiosną kwitną łany zawilca gajowego, ziarnopłonu wiosennego 
oraz chronionej pierwiosnki wyniosłej. 

W obrębie starego kamieniołomu występują też bogate zbiorowi-
ska synantropijne, powstałe w wyniku zmian w środowisku natural-
nym, wywołanych działalnością człowieka. Przykładem są tu choćby 
obfite zespoły bzu czarnego. Interesujace są ponadto charaktery-
styczne mikrozbiorowiska wykształcone na starych wypaleniskach 
po ogniskach. Miejsca takie porastają wybitnie nitrofilne gatunki 
roślin naczyniowych (np. rzeżusznik piaskowy), mchy i wątrobowce. 

Bogactwo flory tego obszaru, w rozumieniu ilości występujących 
gatunków, to nie wszystko. Wśród ponad 220 roślin naczyniowych 
jakie zinwentaryzowano na terenie wapiennika, występuje też wiele 
cennych, chronionych, w tym też bardzo rzadkich. Należą do nich 
między innymi goryczuszka orzęsiona, kruszczyk rdzawoczerwony, 
listera jajowata, czosnek niedźwiedzi czy rzadka forma jemioły roz-
pierzchłej. 

Oczywiście wśród roślinności żyją też liczne, w tym chronione ga-
tunki zwierząt: płazy, gady, ptaki i ssaki. Nie brak też bezkręgowców, 
a wśród nich chronionych gatunków motyli i chrząszczy. 

Świat przyrody ożywionej, który ukształtował się na tym niewielkim 
obszarze, zwraca uwagę nie tylko ogromnym bogactwem, ale także 
dużą nietypowością w porównaniu do terenów leżących wokół. Kruszczyk rdzawoczerwony

Wroniec widlasty
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Widok z Leskowca na Babią Górę

PUNkty WIDOkOWE
Leskowiec
Szczyt położony w sąsiedztwie Gronia Jana Pawła II, jest bardzo 
dobrym punktem widokowym na terenie Parku, a jednocześnie 
jednym z najlepszych w Beskidach. Przy dobrej pogodzie bez pro-
blemu dostrzeżemy z niego szczyty Beskidu Makowskiego, Wyspo-
wego, Małego, Żywieckiego i Śląskiego oraz Gorce, Tatry, a  także 
Skawinę, Kraków i miasta Górnego Śląska.

PRODUKTY REGIONALNE

Drewniane zabawki 
Na terenie gminy Stryszawa już od I połowy XIX w. zaczęto wytwa-
rzać kolorowe, drewniane zabawki. Stałą zabawkarską ekspozy-
cję można zobaczyć w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej 
w Stryszawie (poza granicami Parku).

Wyroby drewniane
W Krzeszowie od XVIII w. produkowano wyroby drewniane. 
Tutejsi rzemieślnicy tworzyli przede wszystkim gonty, z których 
na domostwach układano dach. Wytwarzano również rekwizyty 
potrzebne w kuchni, takie jak naczynia, łyżki i inne sprzęty 
gospodarcze. 
Obecnie prowadzona jest głównie działalność polegająca na two-
rzeniu galanterii drewnianej: rzeczy potrzebne do kuchni, pamiątki 
z drewna, nieduże meble.

Hotel & sPA kocierz
Duży ekskluzywny ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy, z  re-
gionalną karczmą, centrum SPA, basenami, kortami tenisowymi 
oraz parkiem linowym. Świetne miejsce na relaks, jak i aktywny  
wypoczynek. 
Więcej informacji na: www.kocierz.pl

schronisko Pttk Leskowiec
Typowo turystyczne miejsce noclegowe, z górskim klimatem. 
Przemierzający szlaki turystyczne Beskidu Małego na pewno będą 
zadowoleni.
Więcej informacji na: www.leskowiec.pttk.pl

Ośrodek wypoczynkowy „Czarny Groń”
Ośrodek położony w przysiółku miejscowości Rzyki, zapewniają-
cy zarówno nocleg, jak i smaczną kuchnię w restauracji „Oberża”. 
Z  ośrodkiem związane są również stok narciarki oraz park linowy.
Więcej informacji na: www.czarnygron.pl

Widok z Hotel & SPA Kocierz

GDZIE WARTO WSTĄPIĆ
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Ścieżka Czarny Groń
Jest to ścieżka edukacyjna o długości około 7,5 km, rozpoczynają-
ca się pod ośrodkiem „Czarny Groń” w miejscowości Rzyki. Prowa-
dzi doliną potoku Pracica, a następnie przez szczyty Smrekowica,  
Łamana Skała i Potrójna. Kończy się również przy wspomnianym 
ośrodku w Rzykach. Oglądać na niej można zróżnicowane ekosys-
temy, przede wszystkim leśne, a także ciekawe formy skałkowe. 
Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 11 tablic edukacyjnych, na których 
znajduje się wiele informacji na temat miejscowej fauny oraz flory, 
a także historii regionu, architektury, geologii i ochrony przyrody. 

szlak skałek
Wyznakowany w terenie szlak (zielony), mający swój początek 
i koniec w miejscowości Targoszów. Prowadzi z niej przez szczyty:  
Czarna Góra, Smrekowica, Na Beskidzie i doliną potoku Targoszów-
ka. Wzdłuż szlaku oglądać można wiele form skałkowych zbudowa-
nych głównie z piaskowców oraz zlepieńców należących do warstw 
istebniańskich. Zawierają ciekawe struktury sedymentacyjne  
(np. uziarnienie frakcjonalne, wkładki łupków).

szlak kapliczek 
Żółty szlak o łącznej długości 20 km tylko częściowo biegnący 
przez teren Parku. Łączy Klasztor Karmelitów Bosych na Przysłopiu 
w Beskidzie Żywieckim z Groniem Jana Pawła II.

Kapliczka Zachód słońca nad Beskidem Małym

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE
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 Zielony szlak
Andrychów - Groń Jana Pawła II 12,2 - Świnna Poręba 19,3 km.

 Niebieski szlak
Wadowice - Łysa Góra 6,9 - Ponikiew 7,7 - Groń Jana Pawła II  
13,2 - Tarnawa Górna 17,8 km.

 Czarny szlak
Rzyki Jagódki - Groń Jana Pawła II 2,7 km.

 Czarny szlak
Inwałd - Zagórnik 1,0 - Rzyki 5,7 km.

CZY WIESZ, ŻE?
Groń Jana Pawła II  w Beskidzie Małym jest jedynym szczytem w Polsce i jednym 
z dwóch w Europie, nazwanym na cześć Karola Wojtyły - papieża Polaka.

NA PIECHOtę
Przez Beskid Mały przebiega wiele znakowanych szlaków PTTK. 
Można wybrać się na kilkugodzinny spacer lub na jedno lub dwu-
dniową wycieczkę. 

  Czerwony szlak
Straconka - przeł. Kocierska 23,3 - Łamana Skała 31,0 - Groń Jana 
Pawła II 35,7 - Krzeszów 42,1 km.

 Żółty szlak
Przełęcz Bukowska - Targanice 4,3 - Potrójna 9,7 - Chatka pod Potrójną  
11,4 - Łamana Skała 13,8 - Rzyki (Pracica - parking) 16,7 km.

 Żółty szlak 
Krzeszów - Groń Jana Pawła II 6,1 - Żar 9,9 - Czartak 14,9 km.

 Żółty szlak
Inwałd - Chocznia 4,2 - Łysa Góra 6,7 - Gorzeń 12,1 km.

 Zielony szlak
Porąbka - Przełęcz Bukowska 5,7 - Zajazd „Kocierz” 10,4 - Łamana 
Skała 24,3 - Targoszów 29,0 - Krzeszów 31,6 km.

Jesień w Parku

TURYSTYKA AKTYWNA

Rogal na wszystkie strony świata
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rOWErEm
Na terenie Parku brak jest znakowanych tras rowerowych, jednak 
na rowerze można przemierzyć większość szlaków turystycznych. 
Trzeba jednak pamiętać, że znajdują się na nich duże różnice wznie-
sień, a co za tym idzie trudność szlaków jest przeważnie dość duża. 

Podobnie trudności może nastręczyć podłoże gdyż na ogół jest 
tu ono kamieniste. Lecz jeśli mamy typowy rower górski, przejażdż-
ka po terenie Parku z pewnością może dostarczyć wielu atrakcji.

Buczyna jesienią

NA NArtACH
Największym ośrodkiem narciarskim w Parku jest „Czarny Groń” 
w Rzykach. Doskonałe położenie na północnych stokach głównego 
grzbietu Beskidu Małego sprawia, iż pokrywa śnieżna utrzymuje się 
do późnej wiosny. Stok jest dobrze utrzymany, wyposażony w wy-
ciąg krzesełkowy, system sztucznego naśnieżania oraz oświetlenie.

CZY WIESZ, ŻE?
W XVIII w. na stokach Turonia funkcjonowała niewielka huta szkła.

Stok narciarski Czarny Groń



PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO

24

Rzyki (kościół) - Pracica (parking) 4,9 - Łamana Skała 6,8 - Leskowiec 
10,6 - Groń Jana Pawła II 11,5 - Rzyki Jagódki 14,2 - Rzyki (kościół) 
16,8 km.

Ciekawa trasa jednodniowa, średnio trudna, pozwalająca na  za-
poznanie się z najpiękniejszymi terenami Parku. Liczy ona około 
16,8 km. Do Pracicy z Rzyk docieramy drogą, a następnie nieopo-
dal stacji narciarskiej zaczynamy wspinaczkę żółtym szlakiem pod  
Łamaną Skałę. Możemy tu podziwiać dorodny las bukowy. 

Po mozolnej wspinaczce, kierujemy się na wschód głównym 
grzbietem Beskidu Małego. Na odcinku czerwonego szlaku, od Ła-
manej Skały aż po Groń Jana Pawła II, co chwilę oglądać możemy 
panoramy okolicznych pasm górskich oraz liczne piaskowcowe  
formy skałkowe. 

Na Groniu Jana Pawła II można odpocząć przy schronisku oraz 
obowiązkowo zobaczyć kaplicę związaną z papieżem Polakiem.  
Następnie, szlakiem czarnym schodzimy do miejscowości Rzyki.

CZY WIESZ, ŻE?
Najdłuższym szlakiem turystycznym biegnącym przez Park jest „Mały szlak be-
skidzki”, który rozpoczyna się w Straconce (dzielnica Bielska-Białej), a kończy na 
szczycie Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Cały szlak liczy aż 137 km i jest 
czwartym pod względem długości w polskich górach.

Droga leśna
TRASA DLA CIEBIE
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