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Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy 
to piękny i bardzo cenny pod względem przy-
rodniczym obszar, w wielu miejscach zachowa-
ny w  niemal pierwotnym stanie. Stąd też jego 
olbrzymia wartość, która zdecydowanie zasłu-
guje na dokładne poznanie. Oprócz bogatych 
ekosystemów leśnych, Park poszczycić się może 
również wyjątkowymi elementami przyrody 
nieożywionej oraz wieloma ciekawymi zabytka-
mi kulturowymi. Zróżnicowana rzeźba terenu, 
wspaniałe widoki oraz miejsca takie jak rezer-
wat przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowi-
cach czy użytek ekologiczny Polichty to magne-
sy przyciągające niejednego turystę.

Park został utworzony w 1995 roku. Jego po-
wierzchnia wynosi 17 633,9 ha. Położony jest na 
Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim, pomiędzy 
doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej oraz 
Rzepianki na wschodzie. Swym zasięgiem obej-
muje następujące gminy: Ciężkowice, Gromnik, 
Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn i  Czchów. 
Na terenie Parku znajduje się Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej, prowadzony przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskie-
go. Położony jest on w dolince, w  niewielkiej 
miejscowości Polichty, na południowy zachód 
od Gromnika.

CIĘŻKOWICKO-ROŻNOWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY

INFORMACJE OGÓLNE

Kowalik

Skała Warownia Górna w Skamieniałym Mieście
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WALORY PARKU

Budowa geologiczna
Podłoże Parku budują skały należące do tak zwanego fliszu karpac-
kiego, czyli serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osado-
wych pochodzenia morskiego, głównie w postaci zlepieńców, pia-
skowców, mułowców, iłowców oraz podrzędnie rogowców i margli. 
Utwory te należą do płaszczowiny śląskiej i są mocno sfałdowane. 
Większą część Parku zajmują odporne na wietrzenie piaskowce 
i zlepieńce, należące do warstw istebniańskich, powstałych na prze-
łomie kredy i paleogenu (około 80-60 mln lat temu). Na północy 
ciągnie się niewielki pas warstw godulskich utworzonych w okre-
sie kredy. Natomiast w środkowej części Parku oraz na południu 
występują paleogeńskie osady określane jako piaskowce ciężko-
wickie, warstwy hieroglifowe, warstwy menilitowe oraz piaskowce 
krośnieńskie. Dno dolin rzecznych wypełniają bardziej współczesne 
utwory w postaci piasków, żwirów i madów.

W rejonie Rudy Kameralnej, wśród warstw istebniańskich występują 
niewielkie złoża rud żelaza, głównie w formie syderytów. Były one 
eksploatowane od czasów średniowiecza.

geomorfologia
Obszar Parku to stosunkowo łagodne wzgórza poprzecinane kil-
koma dolinami potoków i rzek, w tym dwoma największymi - Du-
najcem i Białą. Wspomniane wzgórza budują najczęściej odporne 
na wietrzenie, gruboławicowe piaskowce i zlepieńce, natomiast 
w  obniżeniach występują łatwo poddające się erozji mułowce, 
iłowce i  cienkie warstwy piaskowców. Wybijającymi się w kra-
jobrazie są  szczyty: Mogiła (478 m n.p.m.), Styr (460 m n.p.m.), 
Jamna (490  m  n.p.m.) oraz Jastrzębia Góra zwana też Rosulcem  
(516 m n.p.m.).

Na całym obszarze występują piaskowcowo - zlepieńcowate formy 
skałkowe, związane głównie z odpornym na wietrzenie wydziele-
niem piaskowca ciężkowickiego. Zobaczyć je można koło Cięż-
kowic w „Skamieniałym Mieście”, a także na wzgórzach w rejonie  
Siekierczyny.

Bardzo cennym elementem przyrody nieożywionej na terenie Par-
ku są źródła z wodą o typie siarczkowym. Zlokalizowane są w rejo-
nie Policht oraz Woli Stróskiej.

flora 
Szata roślinna Parku przybiera urozmaiconą postać. Najcenniejszym 
jej składnikiem są zbiorowiska leśne, które zajmują około 39 % po-
wierzchni. Wśród nich najczęściej występuje żyzna buczyna karpac-
ka z żywcem gruczołowatym, paprotnikiem Brauna i innymi cha-
rakterystycznymi dla niej gatunkami w runie. Porasta ona między 
innymi wzniesienia w okolicach Jamnej, Siekierczyny, Borowej i Bru-
śnika. Szczytowe partie Rosulca i pasmo Mogiły pokrywa głównie 
kwaśna buczyna z konwalijką dwulistną i borówką czarną. Częstymi 
zbiorowiskami leśnymi są także kwaśne jedliny. Niższe partie wznie-
sień na  terenie Parku porasta grąd, którego głównym gatunkiem 
jest grab zwyczajny. 

Warto zaznaczyć, iż część tych 
lasów to zbiorowiska o dużym 
stopniu naturalności, praktycz-
nie nie przekształcone przez 
człowieka. W tych prawie natu-
ralnych drzewostanach, oprócz 
dominującego buka, a w przy-
padku grądu – graba, w dużych 
ilościach występują także so-
sna zwyczajna, jodła pospolita 
oraz dąb szypułkowy. W runie 
leśnym często spotkać można 
również zawilca gajowego, ko-
pytnika pospolitego, miodunkę 
ćmą, starca gajowego czy róż-
ne gatunki paproci i skrzypów. 
Nieodłączną chlubą Parku jest 
duży udział gatunków objętych 
ścisłą ochroną gatunkową. Wy-
stępują tu m.in.: pierwiosnek 
wyniosły i lekarski, lilia złoto-
głów, goryczuszka orzęsiona,  

Skała Wieprzek

Lilia złotogłów
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wawrzynek wilczełyko, kło-
koczka południowa oraz różne 
gatunki storczyków, a  wśród 
nich kukułka plamista, kukuł-
ka szerokolistna i podkolan 
biały. Rosną tu też chronione 
paprocie: pióropusznik strusi 
czy podrzeń żebrowiec, a także 
widłaki:  widłak goździsty, ja-
łowcowaty i wroniec widlasty.

Pisząc o lasach nie sposób 
nie  wspomnieć o występu-
jących tu  grzybach, a szcze-
gólnie o gatunkach rzadkich 
w  skali kraju. Wartymi uwagi 

reprezentantami mikoflory Parku są: soplówka jodłowa, maczużnik 
nasięźrzałowy, szyszkowiec łuskowaty, okratek australijski, siedzuń 
sosnowy czy borowiec dęty. Oprócz nich oczywiście występuje sze-
reg gatunków pospolitych, w tym jadalnych, nierzadko padających 
łupem zapalonych grzybiarzy, a także trujących jak muchomor czer-
wony czy rdzawobrązowy.

Część Parku to zbiorowiska nieleśne. Najciekawsze z nich to natural-
ne zespoły roślinności naskalnej, porastającej wychodnie piaskowca 
ciężkowickiego. Warte uwagi są też występujące na zboczach dolin 
płaty roślinności o charakterze muraw kserotermicznych z kłosowni-
cą pierzastą, ciemiężykiem białokwiatowym i omanem szlachtawą.
 
Ogólnie, obszar Parku cechuje występowanie około 900 gatunków 
roślin naczyniowych, z czego ponad 40 podlega prawnej ochronie.

fauna
Niewielkie antropogeniczne przekształcenie środowiska natural-
nego oraz duża różnorodność występujących siedlisk sprawiają, 
że fauna Parku szczyci się znacznym bogactwem i zróżnicowa-
niem gatunkowym. Poza dużym udziałem gatunków pospolitych, 
w tym także chronionych, na obszarze Parku swoją ostoję znalazło 
wiele gatunków rzadkich czy nawet ginących, których obserwa-
cja w innych regionach kraju jest nie lada wyzwaniem, a często  
i niemożliwa. 

Z bezkręgowców uwagę zwraca występowanie wielu rzadkich 
i  chronionych gatunków chrząszczy, m.in. biegaczy: skórzastego, 
fioletowego, zielonozłotego i innych takich jak: tęcznik liszkarz 
czy oleica krówka. Licznie obserwować można także motyle np.: paź 
żeglarz, rusałka pawik, mieniak stróżnik, mieniak tęczowiec czy la-

tolistek cytrynek. Ciekawym gatun-
kiem jest przylatujący do nas znad 
Morza Śródziemnego, nocny motyl 
– zmierzchnica trupia główka.

Z kręgowców najliczniejszą grupę 
zwierząt stanowią ptaki. Na terenie 
Parku obserwować można między 
innymi bociana czarnego, dzięcioła: 
średniego, dużego, czarnego i  zie-
lonosiwego, krogulca, myszołowa, 
a  z  mniejszych kowalika, rudzika, 
trznadla czy mysikrólika.

Siedliska wodno - błotne szcze-
gólnie upodobały sobie chronio-
ne płazy. Na ich terenie spotkać 
można przedstawicieli niemal 
wszystkich krajowych gatunków. 
Występują tu trzy gatunki traszek 
(grzebieniasta, zwyczajna i karpac-
ka), salamandra plamista, kumak 
górski, żaby brunatne, żaby zielo-
ne, ropucha szara i rzekotka drzew-
na. Park jest także miejscem byto-
wania i rozmnażania gadów. Żyją 
tu wszystkie trzy nasze jaszczurki 
(zwinka, żyworodna oraz padalec), 
a także węże – zaskroniec zwyczaj-
ny i żmija zygzakowata.

Kukułka plamista

Dzięcioł duży

Zaskroniec zwyczajny

Muchomor rdzawobrązowy
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Wśród ssaków wartymi uwagi są rzadkie w skali europejskiej nie-
toperze m.in. podkowiec mały, nocek duży i gacek brunatny. W la-
sach żyją ściśle chronione popielice i orzesznice. Pospolicie wystę-
pują zwierzęta łowne: dziki, sarny i jelenie. Spotykane są ponadto 
łasice i gronostaje, a nad brzegami Białej – wydry oraz bobry.

zaBytki
kościół w Jastrzębi - drewniana świątynia pw. św. Bartłomieja, po-
łożona na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, wybudo-
wana w pierwszej połowie XVI wieku.

kościół w rzepienniku Strzyżewskim - neogotycka, trzynawowa 
świątynia pw. Wniebowzięcia NMP, zbudowana w latach 1856-64 
(położona tuż poza granicą Parku).
kościół w zborowicach - świątynia pw. św. Marii Magdaleny,  
późnogotycka, murowana, zbudowana w latach 1530-1541.
kościół w gromniku - barokowa świątynia z 1727 roku, znajdują-
ca się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce (położona 
tuż poza północną granicą Parku).
kościół w Brzozowej - gotycka świątynia pw. św. Mikołaja Biskupa 
z  1497 roku,  znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnianej 
w Małopolsce (położona tuż poza granicą Parku).
kościół w Paleśnicy - świątynia pw. św. Justyny PM wybudowana 
w 1809 roku, w stylu klasycystycznym.
kościół w Bruśniku - neogotycka świątynia z 1903 roku pw. 

NPM Wniebowziętej, ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem z przełomu XV i XVI wieku. 
kościół w ciężkowicach - neogotycka świątynia pw. św. Andrzeja 
Apostoła z 1902 roku.
rynek i ratusz w ciężkowicach - zlokalizowane na rynku partero-
we domy z podcieniami oraz murowany ratusz, z niewielkim dzie-
dzińcem z przełomu XVIII i XIX wieku.
dwór w kąśnej dolnej - eklektyczny dwór z pierwszej połowy 
XIX wieku, należący do Ignacego Paderewskiego.
dwór w gromniku - murowany, parterowy dwór w stylu eklektycz-
no-klasycystycznym z połowy XIX wieku (położony tuż poza pół-
nocną granicą Parku).
dwór w Paleśnicy - obiekt z XVIII wieku, kilkukrotnie przebudowy-
wany.
dwór w Stróżach - murowany dwór rodziny Dunikowskich z prze-
łomu XVIII i XIX wieku, przebudowany, otoczony parkiem.
dwór w rzepienniku Strzyżewskim - pierwotnie wybudowany 
w XVI wieku, przebudowany na początku XX wieku w stylu eklek-
tycznym (położony poza wschodnią granicą Parku).
zabudowania podworskie w Bogoniowicach - podworska oficy-
na wybudowana w połowie XIX wieku.

OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego wy-
stępują również inne formy ochrony przyrody. Są to: rezerwaty przy-
rody, pomniki przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumen-
tacyjne oraz obszary Natura 2000.

rezerwaty Przyrody
Rezerwat przyrody to jedna z „najwyższych” form ochrony przyrody, 
którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Należy pamię-
tać, że poruszać się w nim można tylko po wyznaczonych szlakach 
turystycznych i ścieżkach dydaktycznych.

rezerwat przyrody „Styr”
• Data utworzenia: 1998 r.
• Powierzchnia: 97,83 ha
Rezerwat przyrody położony na stokach góry Styr Północny, utwo-
rzony w celu ochrony naturalnych ekosystemów leśnych oraz wielu 
rzadkich gatunków roślin. Występują tu zespoły: żyznej buczyny 
karpackiej, kwaśnej buczyny górskiej, grąd, a także zbiorowiska łę-
gowe. Na terenie Rezerwatu znajduje się również nieczynny kamie-
niołom „Bodzanty” (zwany też „Bodzantówka”).

Kościół w Jastrzębi
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rezerwat przyrody „Skamieniałe miasto”
• Data utworzenia: 1974 r.
• Powierzchnia: 15,01 ha
Rezerwat przyrody nieożywionej w postaci kilku enklaw, znajdujący 
się na południe od Ciężkowic, utworzony dla ochrony grupy form 
skałkowych, zbudowanych z piaskowcowo-zlepieńcowatych utwo-
rów należących do wydzielenia piaskowca ciężkowickiego. Teren 
ten chroniony był już od 1931 roku. Obfituje on również w wiele  
ciekawych i cennych gatunków roślin i zwierząt.

Pomniki Przyrody
Na terenie Parku znajduje się 28 obiektów objętych tą indywidual-
ną formą ochrony prawnej. Są to głównie okazy lip drobnolistnych 
oraz dębów szypułkowych. Zlokalizowane są one w Bruśniku, Cięż-
kowicach, Jastrzębi, Kąśnej Dolnej, Kipsznej, Piaskach - Drużkowie, 
Rzepienniku Strzyżewskim, Rudzie Kameralnej oraz Zdoni.

Tą formą ochrony objęte są również ciekawe i cenne obiekty geolo-
giczne. Są to głównie różnorodne, piaskowcowo-zlepieńcowate for-
my skałkowe („Wieprzek”, „Wychodnia skalna”, „Diable Boisko” oraz 
jar „Wodospad”). Pomnikiem przyrody nieożywionej jest też stary, 
nieczynny kamieniołom piaskowca w Ostruszy, ze ścianami o wyso-
kości do 21 metrów. Nie można zapomnieć o dwóch pomnikowych 
źródłach wód siarczkowych znajdujących się w Polichtach: „Jacek” 
i „Paweł”.

użytek ekologiczny
Polichty
• Data utworzenia: 1998 r.
• Powierzchnia: 13,33 ha

Użytek położony w malowniczej dolinie, gdzie ochroną prawną 
objęte są ekosystemy: leśny, wodny i łąkowy. Znajdują się tu stano-
wiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Nieopodal 
znajdują się również trzy źródła wód siarczkowych. Przy Użytku zlo-
kalizowany jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej, prowadzony przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

StanowiSko dokumentacyJne
kamieniołom „tursko”
Obiekt objęty został ochroną prawną w 1998 r. Jest to nieczynny ka-
mieniołom, w którym wydobywane były gruboławicowe piaskowce 
ciężkowickie.

oBSzary natura 2000
obszar natura 2000 ostoje 
nietoperzy okolic Bukowca
Specjalny obszar ochrony siedlisk skła-
dający się z czterech niewielkich en-
klaw. Jego ogólna powierzchnia wyno-
si 586,3 ha. Na terenie Parku obejmuje 
kościoły w Paleśnicy oraz Bruśniku, 
a  także tereny bezpośrednio do nich 
przylegające. Obiekty te stanowią ko-
lonie rozrodcze nietoperzy. Ochronie 
podlegają tu  przede wszystkim: pod-
kowiec mały i nocek duży.

obszar natura 2000 Biała tarnowska
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 957,5 ha, który 
na obszarze Parku ciągnie się wzdłuż rzeki Białej na odcinku od Bru-
śnika do Gromnika, z niewielką przerwą w okolicach Ciężkowic. 
Celem ochrony jest zachowanie rożnorodnych siedlisk roślinności 
nadrzecznej, a także licznych gatunków ryb cennych dla Wspólno-
ty Europejskiej. Stwierdzono tu występowanie 16 gatunków, wśród 
których najcenniejsze są m.in.: głowacz białopłetwy i brzanka. Naj-
liczniej reprezentowane są: strzebla potokowa, kleń, brzanka, brzana 
oraz pstrąg potokowy. Występuje tutaj także minóg strumieniowy. 

obszar natura 2000 dolny dunajec
Obszar o powierzchni 1 297,2 ha, pokrywający się z Parkiem jedy-
nie na bardzo niewielkim obszarze, w rejonie miejscowości Piaski 
- Drużków. Obejmuje on dolinę Dunajca, a ochronie podlega tu: pio-
nierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, lasy łęgowe 
i nadrzeczne zarośla wierzbowe, a także kilkanaście gatunków ryb.Krajobraz Policht

Podkowce małe
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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 istnieją-
cymi zabytkami. Kilka z tych obiektów szczególnie warto odwiedzić.

oBiekty geologiczne
Skamieniałe miasto
Stanowi jedną z największych atrakcji Pogórza, będąc znakiem roz-
poznawczym Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Jest miejscem bardzo cennym, wprost magicznym i to nie tylko 
dla geologów. Znajduje się tu kilkadziesiąt form skałkowych, które 
powstały dwuetapowo. W paleogenie (około 66 - 23 mln lat temu), 
w morzu utworzyły się grube warstwy luźnego, piaszczystego 
materiału, dostarczonego z lądu. Po zdiagenezowaniu osadu (zle-
pienie i przeobrażenie w skałę zwięzłą) oraz wycofaniu się morza, 
nastąpił drugi etap tworzenia - proces denudacji i erozji. Rozpoczął 
się on w pliocenie (około 5 mln lat temu) i z większym lub mniej-
szym nasileniem trwa do dnia dzisiejszego. 

Istniejące tu formy skałko-
we, liczące od kilku do kil-
kunastu metrów wysokości 
występują w postaci baszt, 
ambon, progów, platform lub 
grzybów skalnych. Wszystkie 
budują gruboławicowe, pia-
skowcowo - zlepieńcowate 
utwory należące do wydzie-
lenia geologicznego zwane-
go piaskowcem ciężkowickim. 
Co  ciekawe, jeden z  pierw-
szych, pełnych opisów tego 
wydzielenia pochodzi właśnie 
ze „Skamieniałego Miasta”. 
W skałach występują interesu-
jące struktury sedymentacyjne  
(np. warstwowanie, uziarnie-

nie frakcjonalne) oraz formy wietrzeniowe (np. struktury komórko-
we i arkadowe). Różnorodne kształty form skałkowych, natchnę-
ły do nadania im ciekawych nazw, takich jak: Czarownica, Ratusz, 
Grunwald, Grzybek, Borsuk czy Piekiełko.

Oczywiście „Skamieniałe Miasto” to nie tylko geologia, ale również 
niezwykły świat flory i fauny. Opisywany teren objęty jest ochroną 
w postaci rezerwatu przyrody.

Źródła
Na terenie Parku dość licznie występują naturalne wypływy wód 
czyli źródła. Szczególna ich koncentracja występuje w okolicach 
miejscowości Wola Stróska oraz Polichty. W pierwszej lokalizacji 
znajdują się dwa źródła: „Tadeusz” i „Hanna”, w drugiej trzy: „Paweł”, 
„Geologów” i „Jacek”. Wypływa z nich woda siarczkowa czyli taka, 
która zawiera przynajmniej 1 mg siarki w 1 dm3 wody. Jednak wy-
mienione źródła dostarczają wody o wiele bardziej zasobnej w siar-
kę (około 15-17 mg/dm3, a nawet 38 mg/dm3 w przypadku źródła 
„Jacek”), czemu zawdzięcza specyficzny zapach. Najczęściej ma ona 
typ HCO3-Ca-Na, H2S. Warstwami wodonośnymi dla nich są  pia-
skowce i łupki warstw godulskich oraz istebniańskich dolnych. 
Wody te wykorzystywane były przez lokalnych mieszkańców do ce-
lów balneoterapeutycznych. Źródła „Jacek” i „Paweł” objęte są indy-
widualną ochroną w postaci pomników przyrody nieożywionej.

Skała Czarownica  
w Skamieniałym Mieście

CZY WIESZ, ŻE?
Według legendy nazwa Skamieniałe Miasto związana jest z niegościnnością 
lub zbytnią rozwiązłością mieszkańców miasta, które za karę skamieniało.

Źródło Paweł
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oBiekty Przyrodnicze
uroczysko „Polichty”
To wyjątkowo atrakcyjne pod względem przyrodniczym miejsce 
na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Ze  względu na ogromne bogactwo i różnorodność gatunkową 
przyrody ożywionej, mimo położenia na terenie Parku, jego część 
została objęta szczególną ochroną w formie użytku ekologicznego 
„Polichty”. Na jego terenie znajduje się też Ośrodek Edukacji Eko-
logicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego, a przez najciekawsze fragmenty wytyczona jest ścieżka 
przyrodnicza.

Wysokie walory przyrodnicze wynikają z dużej różnorodności sie-
dlisk oraz dużego bogactwa flory i fauny. Na tym stosunkowo 
niewielkim obszarze obserwować można trzy podstawowe typy 
ekosystemów: leśny, łąkowy i wodny oraz strefy ekotonowe (przej-
ściowe między poszczególnymi ekosystemami), charakteryzujące 
się specyficznymi warunkami środowiskowymi oraz specyficznym 
składem gatunkowym flory i fauny. 

Pełna zapachów łąka, najpiękniejsza jest w lecie, gdy kwitnie na niej 
wiele gatunków roślin. Występuje tu szereg gatunków traw, a także: 
dziurawiec pospolity, ostrożeń łąkowy, krwawnik pospolity, komo-
nica zwyczajna czy koniczyna łąkowa. Rosną tu także gatunki rzad-
kie i chronione, m.in. storczyki (podkolan biały, kukułka plamista 
i  szerokolistna),  pierwiosnki: lekarski i wyniosły oraz krzew - kło-
koczka południowa.

Pośród roślinności łąkowej ob-
serwować można liczne gatunki 
zwierząt. Barwne i wonne kwiaty 
zwabiają liczne owady, z których 
na szczególną uwagę zasługują 
pożyteczne i objęte ścisłą ochroną 
gatunkową trzmiele. Częstymi by-
walcami są tu także motyle (m.in. 
mieniak strużnik, paź królowej, 
paź żeglarz, przestrojnik trawnik), 
osy, pasikoniki i świerszcze. Na po-
wierzchni gleby zobaczyć można 
biegające pod osłoną roślinności 
chrząszcze z rodziny biegaczowa-

tych, a w miejscach nasłonecznionych wygrzewające się jaszczurki: 
zwinkę i żyworodną. Łąka jest też miejscem żerowania drobnych 
gryzoni i owadożernych. 

Ekosystem leśny uroczyska Po-
lichty tworzy kilka zbiorowisk 
leśnych różniących się składem 
gatunkowym drzewostanu i runa. 
Dolinę przepływającego przez 
Polichty potoku porasta łęg, któ-
rego głównym składnikiem drze-
wostanu jest lubiąca tereny pod-
mokłe olcha szara i olcha czarna. 
W runie dominuje lepiężnik biały 
i liczne gatunki paproci, w tym 
narecznica samcza i wietlica sa-
micza. Rośnie tu również zawilec 
gajowy, miodunka ćma, kopytnik 
pospolity oraz skrzyp olbrzymi. 

W niektórych częściach lasu występuje kwaśna jedlina, w której do-
minującym gatunkiem drzewostanu jest jodła pospolita. Charakte-
rystyczne jest dla niej liczne występowanie na pniach drzew i próch-
niejących pniakach porostów. To organizmy powstałe ze wspólnoty 
życiowej grzyba i glonu, będące bioindykatorami, czyli biologiczny-
mi wskaźnikami czystości powietrza. W runie jedliny uwagę zwraca 
podrzeń żebrowiec - paproć wytwarzająca dwa typy liści (zarodnio-
nośne i płonne). Rosną tu ponadto liczne mchy: płonnik pospolity, 
mech torfowiec czy bielistka sina, wśród których często spotkać 
można borówkę czarną oraz rzadkie i chronione widłaki: goździste-
go i jałowcowatego. Kłokoczka południowa

Przestrojnik trawnik

Lepiężnik biały
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Kolejnym, typowym zbiorowiskiem występującym na omawianym 
terenie są buczyny, gdzie oprócz buka występuje także jodła po-
spolita, modrzew europejski, dąb szypułkowy, klon jawor i sosna 
zwyczajna. Wiosenną porą bardzo charakterystyczne jest tu wystę-
powanie dużych ilości kwitnącego na fioletowo żywca gruczołowa-
tego oraz zawilca gajowego i gajowca żółtego.

W tutejszych lasach występuje niezwykłe bogactwo grzy-
bów, w  tym wiele gatunków jadalnych, głównie borowików  
i podgrzybków. 

Ekosystem leśny jest siedliskiem 
wielu gatunków zwierząt. W le-
sie łęgowym, duża wilgotność 
sprzyja występowaniu zwie-
rząt wrażliwych na wysychanie, 
dlatego też nierzadko spotkać 
tu  można przedstawicieli pła-
zów: żabę trawną, ropuchę sza-
rą, kumaka górskiego, a także 
gadów - zaskrońca zwyczajne-
go. Liczne są tu ślimaki, głównie 
bezmuszlowe śliniki i pomro-
wy, ale także ślimak winniczek 
i ślimak zaroślowy. Las to także 
dom i schronienie wielu ptaków 
i ssaków. Przemierzając leśne 
szlaki zaobserwować możemy 
np.: sójkę, dzięcioła dużego, my-

sikrólika, pełzacza leśnego, pustułkę, a nawet puszczyka. Najczęściej 
występującymi przedstawicielami ssaków są sarny i dziki. 

Ekosystem wodny tworzy znajdujący się na terenie Uroczyska „Po-
lichty” zbiornik wodny oraz przepływający przez nie potok. Obec-
ność stawu skutkuje znacznym zwiększeniem bioróżnorodności 
tego terenu. Stwarza doskonałe warunki do rozwoju różnych ga-
tunków roślin wodnych, nie tylko tych pospolitych jak rdestnica 
pospolita i kędzierzawa, inwazyjna moczarka kanadyjska czy osoka 
aloesowata, ale również bardzo rzadkich i cennych jak grążel żółty, 
grzybienie białe, grzybieńczyk wodny czy bobrek trójlistkowy. 

Staw jest miejscem bytowania i rozrodu licznych gatunków zwie-
rząt, w tym chronionych płazów takich jak żaba trawna, wodna i je-
ziorkowa, ropucha szara, traszka zwyczajna i grzebieniasta. Bytuje 
tu i rozmnaża się również zaskroniec zwyczajny. 

Wśród licznych bezkręgowców uwagę zwracają ślimaki (błotniarka 
stawowa i zatoczek rogowy), okazały, drapieżny chrząszcz – pływak 
żółtobrzeżek, wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (pluskolce i żyry-
twy), a także ślizgające się po powierzchni wody nartniki. Nad po-
wierzchnią wody królują ważki m.in. żagnica, ważka płaskobrzucha, 
szablak krwisty, łątka dzieweczka i pałątka pospolita. 
 
oBiekty kulturowe
ciężkowice
Ciężkowice to miasto położone nad rzeką Białą, znajdujące się na 
Szlaku Średniowiecznych Miasteczek Małopolski. Jego historia się-
ga bardzo odległych czasów. Według legendy ich założycielem był 
Cieszko, stryj Mieszka I. Pierwsze wzmianki o istnieniu osady pocho-
dzą z 1125 roku, natomiast zgoda na lokację miasta została wydana 
przez Kazimierza Wielkiego w 1348 roku. Doliną Białej przebiegało 
niegdyś wiele szlaków handlowych, prowadzących z Czech i Węgier 
do Krakowa, dzięki czemu miasto prężnie się rozwijało. Ciężkowice 
posiadały między innymi prawo do organizowania cotygodnio-
wych targów. W XX wieku, na 64 lata, miasto straciło prawa miejskie, 
odzyskując je w 1998 roku.

Na uwagę zasługuje zabytkowa zabudowa rynku z ratuszem oraz 
neogotycki kościół.

Pustułka

Staw w Polichtach
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Kościół w Ciężkowicach
Murowana, neogotycka świątynia pw. św. Andrzeja Apostoła, po-
wstała w latach 1901-02. Jej projektantem był Jan Sas-Zubrzycki. 
Została wybudowana na miejscu dużo starszego, drewnianego 
kościoła z XIV wieku. Jest to budowla trójnawowa, z wysoką wieżą. 
Wnętrze posiada XX-wieczne polichromie, natomiast w neogotyc-
kim ołtarzu znajduje się XVII-wieczny, słynący łaskami obraz Chry-
stusa Miłosiernego („Ecce Homo”). Ten malowany na drewnie obraz 
został prawdopodobnie przekazany do Polski przez samego papie-
ża Urbana VIII.

Rynek i ratusz w Ciężkowicach
Wokół ciężkowickiego rynku znajdują się drewniane i murowane 
domy pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku. Są to bardzo cie-
kawe, parterowe budynki, z głębokimi podcieniami, podpartymi 
ozdobnymi, drewnianymi słupami. Pośrodku rynku stoi parterowy, 
murowany ratusz, z niewielkim dziedzińcem. Pochodzi on również 
z przełomu XVIII i XIX wieku.

Będąc w Ciężkowicach warto również zobaczyć odnowione w ostat-
nich latach Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza  
Tomków.

kościół w Jastrzębi
Pierwsze wzmianki o świątyni podają rok 1529 jako czas jej powsta-
nia. Był on kilkukrotnie przebudowywany, między innymi na począt-
ku XVII wieku oraz w latach 1965-66. Jest to budowla drewniana, 
późnogotycka. We wnętrzu na uwagę zasługuje późnobarokowy oł-
tarz główny z połowy XVIII wieku oraz krucyfiks z XVI wieku, umiesz-
czony na belce tęczy. Na ścianach znajduje się polichromia orna-
mentalno - figuralna autorstwa Włodzimierza Kunza z 1969 roku  

oraz fragmenty poprzedniej polichromii z 1899 roku. Na wieży znaj-
duje się dzwon z przełomu XV i XVI wieku. Kościół ten leży na Szlaku 
Architektury Drewnianej w Małopolsce.

dwór w kąśnej dolnej
Murowany, parterowy dwór powstały w roku 1833. W 1897 roku ku-
pił go Ignacy Paderewski, lecz pomimo przebudowy, nigdy nie za-
mieszkał w nim na stałe. Jest to architektoniczny przykład eklek-
tyzmu. Posiada ciekawy, otwarty ganek z czterema kolumnami, 
zwieńczony attyką. Dworek usytuowany jest na wzgórzu i otoczony 
parkiem z przełomu XVIII i XIX wieku. Znajduje się tu staw, wokół 
którego rosną dęby, wiązy i lipy. Część z nich objęta jest ochroną 
w postaci pomników przyrody. Aktualnie dwór pełni  funkcję mu-
zeum, które prowadzone jest przez „Centrum Paderewskiego”. Od-
bywają się tu również liczne koncerty muzyki klasycznej. 

cmentarze z i wojny światowej
W czasie I wojny światowej na wzgórzach będących dziś czę-
ścią Parku nie raz dochodziło do walk. Szczególnie w latach  
1914 - 1915, kiedy przebiegał tędy front austro - węgiersko - rosyjski. 
Poległo tu wielu żołnierzy, których chowano w zbiorowych mogi-
łach niedaleko miejsca ich śmierci. Na całym terenie Parku znajduje 
się kilkanaście tego typu cmentarzy. Są one zlokalizowane między 
innymi w rejonie Paleśnicy, Ostruszy, Gromnika, Brzozowej, Zboro-
wic, Turska oraz Rzepiennika Strzyżewskiego.

Ratusz w Ciężkowicach

Kościół w Jastrzębi
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PRODUKTY LOKALNE

Sarnina po szlachecku
Wspaniałe mięso pochodzące z Galicyjskiego Gospodarstwa Agro-
turystycznego „U Kazika” w Ciężkowicach. Zdobyło ono tytułu „Naj-
lepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej 2011”.

wino
W lokalnej winnicy „Zawisza” w Brzozowej, zrzeszonej w Tarnowskim 
Bractwie Winiarskim, produkowane są wyśmienite wina. Zdobywały 
one nagrody w kilku konkursach na produkt lokalny, między inny-
mi „Najlepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej”. Warto spróbować między 
innymi: białe dojrzałe „Helios 2009” i „Solaris 2010”, różowe „Regent 
2011” i „Rondo 2011”, czy czerwone dojrzałe „Karmin 2009”. Rejon 
Gromnika uważany jest za niewielkie zagłębie winiarskie.

GDZIE WARTO WSTĄPIĆ

muzeum Przyrodnicze w ciężkowicach 
Bardzo ciekawe muzeum im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. 
Znajdują się tu ekspozycje ukazujące bogactwo florystyczne i fauni-
styczne okolic Ciężkowic. Nie zapomniano również o ciekawostkach 
geologicznych. Jest to muzeum nowoczesne, interaktywne, a po-
szczególne wystawy wspierane są przez materiały multimedialne.
Więcej informacji na: www.muzeum.ciezkowice.pl

agroturystyka „teofilówka”
Niewielki, dwukondygnacyjny domek, położony w bardzo urokli-
wym miejscu. Możliwość organizacji ciekawych imprez (kuligi, ogni-
ska, grill).
Więcej informacji na: www.teofilowka.ciezkowice.agro.pl

ośrodek edukacji ekologicznej w Polichtach
Ośrodek, w którym prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu 
szeroko rozumianej przyrody i jej ochrony. Jest dobrze wyposa-
żony w pomoce naukowe i dydaktyczne. Dysponuje 24 miejscami 
noclegowymi, salą dydaktyczną, kuchnią turystyczną,  zapleczem 
sanitarnym i zadaszoną wiatą ogniskową. Wokół Ośrodka wyty-
czone zostały ścieżki dydaktyczne, dzięki którym można zapoznać 
się z elementami tutejszej przyrody.
Więcej informacji na: www.zpkwm.pl

Bacówka na Jamnej
Położona w pięknym miejscu drewniana bacówka akademicka. 
Obiekt dysponuje 30 miejscami noclegowymi w standardzie tury-
stycznym. Bardzo dobre miejsce wypadowe na wycieczki po terenie 
Parku. 
Więcej informacji na: www.jamna.amu.edu.pl

karczma „galicja”
Lokal stylizowany na dawną karczmę, „z klimatem”, znajdujący 
się w podziemiach ciężkowickiego ratusza. Karczma serwuje bardzo 
smaczne, klasyczne dania kuchni polskiej.
Więcej informacji: tel. (14) 651 04 15  

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

„Polichty - Sucha góra”
Krótka ścieżka edukacyjna, licząca około 1,7 km, poprowadzona po 
terenie użytku ekologicznego „Polichty”. Rozpoczyna się i kończy 
przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Wyznaczono na niej przystan-
ki, na których zapoznać się można z różnymi ekosystemami wystę-
pującymi na tym terenie, ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi 
oraz wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.Teofilówka

Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
w Polichtach
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„na Budzyń”
Ścieżka znajdująca się w okolicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Polichtach. Liczy około 6,5 km i poprowadzona jest przez przy-
siółek Budzyń oraz szczyt Sucha Góra. Na istniejących tablicach 
znajdują się informacje o różnych gatunkach drzew oraz ciekawost-
kach świata roślinnego i zwierzęcego. Z kilku miejsc na ścieżce po-
dziwiać można panoramy Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego, 
a także Beskidu Niskiego.

„Pod kurhan”
Ścieżka o długości około 3 km, wytyczona w pobliżu Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej w Polichtach. Zapoznać się można na niej z bo-
gactwem i różnorodnością walorów Parku. Na tablicach informa-
cyjnych znajdziemy informacje o tutejszej florze (buczyna, parzydło 
leśne), faunie (błonkówki), obiektach geologicznych (odsłonięcia 
skalne, źródła) oraz lokalnej architekturze, kulturze i historii (trady-
cyjna zabudowa wiejska, kurhan).

„Przez wieprzek” 
Ścieżka dydaktyczna, krajobrazowo-geologiczna, zlokalizowana 
w południowej części Parku między miejscowościami Siekierczyna 
i Jamna. Przemierzając trasę ścieżki można zapoznać się z informa-
cjami m.in. o lesie bukowym, a także ciekawymi obiektami geolo-
gicznymi - piaskowcowymi formami skałkowymi: „Wieprzek” oraz 
„Wychodnia skalna”.

TURYSTYKA AKTYWNA

na Piechotę
Na terenie Parku znajduje się kilka oznakowanych szlaków turystyki 
pieszej PTTK. Przebiegają one w pobliżu większości ciekawych i cen-
nych obiektów Parku.

 czerwony szlak
Jamna - Jastrzębia 8,0 - Bogoniowice-Ciężkowice PKP 17,6 km.

 zielony szlak
Czchów - Ruda Kameralna 6,0 - Styr Południowy 14,3 - Sucha Góra 
19,4 - Polichty 22,6 - Gromnik 28,6 km.

 czarny szlak
Jamna - Jastrzębia Góra 2,0 - Styr Południowy 6,6 km.

 żółty szlak
Bartkowa - Jamna 14,0 - Jastrzębia Góra 16,0 - Jastrzębia 19,5 -  
Sucha Góra 21,8 - Brzozowa 26,2 km.

 niebieski szlak
Dolina Paleśnianki - Bukowiec 4,1 - Siekierczyna 7,6 - Jamna 10,6 km.

 niebieski szlak
Bruśnik - Diable Boisko 4,4 - Kąśna Dolna 8,5 - Ciężkowice 9,5 - re-
zerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” 10,7 - Rzepiennik Strzyżewski 
19,4 km.

 zielony szlak
Pławna - Diable Boisko 3,3 km.

 czerwony szlak
Bruśnik - Pławna 3,9 km.

 czarny szlak
Bogoniowice - Ciężkowice PKP - rezerwat przyrody „Skamieniałe 
Miasto” 3,2 km.

rowerem 
Przez teren Parku przebiega kilka ciekawych tras rowerowych. 
Ze względu na podgórski charakter terenu należą one do średnio  
trudnych. 

 czerwony szlak
Rzepiennik Strzyżewski - Bogoniowice

 niebieski szlak
Gromnik - Ciężkowice

 zielony szlak
Bogoniowice - Budzyń - Zakliczyn

 czarny szlak
Siemiechów - Polichty - Jastrzębia - Jamna

 niebieski szlak
Jamna - Paleśnica - Dzierżaniny - Filipowice

CZY WIESZ, ŻE?
W rejonie wsi Ruda Kameralna występują niewielkie złoża rud żelaza, które 
były niegdyś eksploatowane.

Krajobraz z Jastrzębi
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TRASA DLA CIEBIE

Rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” - Góra Skała 1,1 - Jar „Wodo-
spad” 1,7 - kamieniołom w Ostruszy 3,3 - Ciężkowice 5,2 - rezerwat 
przyrody „Skamieniałe Miasto” 6,7 km.

Dość krótka trasa, licząca 6,7 km, na której zapoznamy się z obiek-
tami kulturowymi i przyrodniczymi, w tym głównie geologicznymi. 
Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy rezerwacie przyrody 
„Skamieniałe Miasto”. Znajduje się on bezpośrednio przy drodze 
wojewódzkiej nr 977. Z tego miejsca udajemy się na teren rezerwa-
tu, w którym znajdują się fantastyczne formy skałkowe zbudowane 
z piaskowców i zlepieńców. Przyglądając się im dokładnie z pew-
nością dostrzeżemy nie tylko interesujące formy wietrzeniowe 
i struktury sedymentacyjne, ale także oryginalne kształty, które były 
podstawą do nadania im ciekawych nazw. Wychodzimy na szczyt 
wzgórza Skała i mijając po drodze poszczególne formy skalne do-
chodzimy do Jaru „Wodospad” - wypreparowanej w skałach formy 
z okresowym ciekiem wodnym, tworzącym na progu skalnym mały 
wodospad. Następnie schodzimy do drogi biegnącej do Ostruszy 
i  idziemy nią na południowy - wschód, dochodząc po paru minu-
tach do kamieniołomu. Odsłaniają się tu gruboławicowe piaskowce 
i zlepieńce należące do kompleksu piaskowca ciężkowickiego z cie-
kawymi strukturami sedymentacyjnymi i tektonicznymi. Wracamy 
drogą do Ciężkowic, gdzie warto zobaczyć ratusz oraz domy z prze-
łomu XVIII i XIX wieku. Nieco dalej znajduje się ciekawy, neogotycki 
kościół z 1902 roku oraz obowiązkowy punkt wycieczki - Muzeum 
Przyrodnicze. Po zwiedzeniu wszystkich atrakcji Ciężkowic wycho-
dzimy z miasta wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 i częściowo nie-
bieskim szlakiem docieramy do parkingu, gdzie rozpoczynaliśmy 
wycieczkę.

Panorama z Gromnika
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