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Próchnilec gałęzisty / Candlestick fungus (Xylaria hypoxylon) fot. Patrycja Łabuz - Walczak



Krynica Zdrój, Imbramowice, Ciężkowice, Tyniec czy Nowy Wiśnicz, to tylko kilka miejscowości znanych w całej Polsce 

i nie tylko, ale to też miejsca znajdujące się na terenach parków krajobrazowych Małopolski.

Od piasków Pustyni Błędowskiej po szczyty Beskidu Sądeckiego, od skał rezerwatu „Madahora” w Beskidzie Małym 

po wychodnie skalne w rezerwacie „Skamieniałe Miasto” na Pogórzu Ciężkowickim rozciągają się zapierające dech  

w piersiach krajobrazy naturalne  i kulturowe.

Każdy z 11 małopolskich parków krajobrazowych jest inny i ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Można wśród nich 

znaleźć przepełniony zabytkami kulturowymi Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy lub urzekający dziką przyrodą 

Popradzki Park Krajobrazowy. 

W najbliższym sąsiedztwie Krakowa, poddane niesamowitej antropopresji, rozciągają się charakterystyczne dla Wyżyny 

Krakowsko – Częstochowskiej jurajskie parki z krajobrazem pełnym białych, wapiennych, skalnych bram i ostańców, 

głębokich dolin i ukrytych w skałach tajemniczych jaskiń.

Album, który Państwo trzymacie w rękach ma przybliżyć unikatowe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe 

parków krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a jeżeli do tej pory nie mieliście okazji podziwiać zjawiskowo 

pięknych zakątków naszego Województwa, ma on zachęcić do odwiedzenia tych urokliwych miejsc.

                                                                                                                      Jerzy Zawartka

                                                                                               Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych 

                                                                                                          Województwa Małopolskiego

Krynica Zdrój, Imbramowice, Ciężkowice, Tyniec and Nowy Wiśnicz are just a few of the localities known both in Poland 

and abroad, located in the area of landscape parks in the Małopolska Region.

Breathtaking natural and cultural landscapes stretch here from the sands of the Błędów Desert to the peaks of the Beskid 

Sądecki mountain range, from rocks of the “Madahora” nature reserve located in the Little Beskids to rock outcrops  

in the “Petrified Town” in the Ciężkowice Foothills.

Each of eleven landscape parks of the Małopolska Region is different and unique. The Wiśnicz – Lipnica Landscape 

Park is abundant in cultural monuments whereas the Poprad Landscape Park enchants us with its wild nature.  

In the immediate vicinity of Krakow stretch Jurassic parklands typical of the Kraków - Czestochowa Upland. These 

areas are under intense anthropogenic impact. The parklands are full of white limestone rock gates and monadnocks,  

as well as deep valleys and secret caves hidden among rocks.

The purpose of the picture album you are holding in your hands is to introduce you to the cultural, heritage and natural 

values of the landscape parks of the Małopolska Province. If you have not had an opportunity yet to admire the exqui-

site beauty of our Province, this album will certainly encourage you to visit all these charming places the region has  

to offer.

                                                                                                                            Jerzy Zawartka

                                                                                                      Director of the Complex of Landscape Parks

                                                                                                                        the Małopolska Province



Park Krajobrazowy Beskidu Małego 
„Najmłodszy” małopolski park krajobrazowy, podzielony granicą między Małopolskę i Śląsk  
- to Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Małopolsce przypadło w udziale 9 049 ha z 25 770 ha. 
Pozostała część parku położona jest na terenie woj. śląskiego.
Trudno powiedzieć, która część parku jest ładniejsza. Proponujemy wszystkim odwiedzić ten 
piękny, bogaty w walory kulturowe i przyrodnicze teren.  
Częstym gościem Beskidu Małego był Jan Paweł II – jako dziecko, młody człowiek, a później 
już jako biskup – przemierzał szlaki na piechotę, a w zimie na nartach. Zapewne pochylił się 
nad rosiczką okrągłolistną, może ujrzał na szlaku gniewosza plamistego lub żmiję zygzakowatą?  
W 1991 roku, w dziesiątą rocznicę zamachu na życie Papieża, na szczycie Gronia stanęła  
okazała kapliczka.  
Warto udać się na poszukiwania tajemniczej budowli na polanie niedaleko szczytu Królewizny. 
Przez 20 lat mieszkał w niej pustelnik i przygotowywał się na nadejście potopu, budując 
swoją „Arkę”. „Niestety” nie doczekał się biblijnego kataklizmu, a jego szczątki spoczywają na 
cmentarzu w Wadowicach.
Można ruszyć „zbójnickim szlakiem”. Zachowane dokumenty potwierdzają, że rozbójniczy 
proceder kwitł na tych terenach przez wieki. Szlaki handlowe prowadziły kupców przez niedostępne 
górskie tereny. Miejscowe legendy mówią, że zbójcy przemieszczali się na szczudłach, co 
dodawało im prędkości, a swoim ogromnym wzrostem przerażali kupców. 
Zbójnicki fach nie był obcy też kobietom. Między Inwałdem a Zagórnikiem, pod Wapienicą istniał 
podziemny pałac zbójniczki Maronki, która przewodziła bandzie rabusiów. Niestety do dzisiaj 
nie udało się odnaleźć do niego wejścia. Podobno ukryte jest gdzieś w potoku. Ruszajmy na 
poszukiwania!
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Krajobraz Beskidu Małego / The landscape of the Little Beskids fot. Michał Wacławek

Pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny / The first symptoms of the coming spring fot. Łukasz Elżbieciak 



Little Beskids Landscape Park
The Little Beskids Landscape Park is the “youngest” landscape park of the Małopolska Region, 
divided by a boundary into the Silesia and Małopolska Regions. The latter region has its share 
in the park of 9,049 ha of the total area of 25,770 ha. The remaining part is located within  
the territory of the Silesian Province.
It is hard to tell which part of the park is the prettiest. We suggest that everyone should visit  
the whole beautiful area, so rich with cultural and natural values.
Pope John Paul II was a frequent visitor to the Little Beskids; as a child, a young man, and then  
as a bishop, he travelled across numerous routes on foot, and on skis in winter. He probably 
leaned over a common sundew or noticed a smooth snake or common European adder on the 
route. In 1991, on the tenth anniversary of the attempt on the Pope’s life, a small shrine was 
placed on the top of the Groń Peak.
It is a good idea to set off for the search of a mysterious building located in a clearing near the 
Królewizna Peak. A hermit used to live there for twenty years, preparing for the coming of the 
Flood and building his “ark.” Regrettably, he died before the Biblical disaster, and he was buried 
in the graveyard in Wadowice.
You can take the “highland robbers’ route.” The preserved documents confirm that the robbery 
trade used to thrive in this area for centuries. Trade routes led merchants through inaccessible 
mountain areas. According to local legends, robbers walked on stilts as it gave them speed,  
and they horrified the merchants with their enormous height.
Women were not strangers to the robbery trade. In the area located between Inwałd and Zagórnik, 
near Wapienica, there was a palace of Maronka, a woman robber, who led the band of robbers. 
Unfortunately, no one has found an entry to this palace yet. Reportedly, it is hidden somewhere 
in the creek. Therefore, let us set off for the quest!
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Jesień w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego 
Autumn in the Little Beskids Landscape Park fot. Jerzy Potocki Potok Targoszówka przy „Szlaku Buków” / Targoszówka Brook near the “Beech Trail” fot. Michał Wacławek

Paproć z innej perspektywy / Fern seen from a different perspective (Polypodiopsida) fot. Monika Kwaśniewicz
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Drozd śpiewak / Song thrush (Turdus philomelos) fot. Krzysztof Musiał 
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Zachód słońca nad Beskidem Małym / Sunset over the Little Beskids fot. Michał Wacławek Jaszczurka zwinka / Sand lizard (Lacerta agilis) fot. Monika Kwaśniewicz



Widok ze Smrekowicy / A view from the peak of Smrekowica fot. Jerzy Potocki



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Na szlaku … / On a tourist trail … fot. Łukasz Elżbieciak

Widok na Babią Górę 

A view of Babia Góra mountain

fot. Łukasz Elżbieciak 

Zimowy widok / A winter view 

fot. Łukasz Elżbieciak Buczyna na Makowskiej Górze / Beech forest on the Makowska Góra mountain fot. Jerzy Potocki
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Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
Gdzie Wisła przez Kraków przepływa, ledwo mieszcząc się między wzgórzami Lasu Wolskiego, 
a wapiennymi skałami w Tyńcu i na Krzemionkach, tam samo serce Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego. To teren lasów i łąk, odpoczynku i rekreacji krakowian oraz rozrzuconych niby 
bezładnie różnowiekowych perełek architektury.
Od zgiełku zatłoczonego Krakowa tylko kilka kroków i już jesteśmy w Lesie Wolskim lub Tynieckim. 
A w nich nie tylko stare skrzypiące przy wietrze drzewa, czy bogactwo świata roślinnego  
i zwierzęcego, ale także białe, wapienne skały z cennymi murawami kserotermicznymi i naskalnymi. 
To sprawia, że są to wspaniałe miejsca na spacer, bieg czy po prostu kontemplowanie przyrody. 
W dużej części z 6 415 ha Parku dominują łąki, w tym wilgotne, gdzie nie trudno zobaczyć pięknie 
kwitnącego kosaćca syberyjskiego lub wszechobecne motyle, w tym osławione i chronione 
modraszki.
Jednak jak przystało na starodawny Kraków, Park ten to też zabytki architektury, których 
odwiedzenie na pewno dostarczy wielu wrażeń. Zupełną podstawą turystyczną są tu: 
Klasztor Benedyktynów w Tyńcu, Klasztor Kamedułów na Bielanach czy Klasztor Norbertanek  
na Salwatorze. Warto też zobaczyć kopce Kościuszki i Piłsudskiego, kościoły na Salwatorze  
i w Czernichowie, Willę Decjusza oraz forty, które w zamierzchłych czasach „broniły” Krakowa. 
Wszystkie te perełki architektury, kryją w sobie niezwykłe historie i wiele tajemnic.
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Klasztor na Bielanach / The Monastery in Bielany fot. Piotr Sułek

Kosaciec syberyjski / Siberian iris (Iris sibirica) fot. Piotr Sułek



Bielany-Tyniec Landscape Park
The very heart of the Bielany-Tyniec Landscape Park is where the Vistula River flows through 
Krakow, hardly fitting among the hills of the Wolski Forest and limestone rocks of Tyniec and 
Krzemionki. This is the area of forests and meadows, as well as architectural gems which look 
as if they were chaotically scattered; it is also a place of rest and recreation for the residents  
of Krakow. 
You need to take only a few steps from the tumult of crowded Krakow to reach the Wolski 
Forest or Tyniecki Forest. There, you can find old trees creaking in the wind, or the diversity  
of the plant and animal world, as well as white limestone rocks with xeric and rock grasslands. All 
this makes the park a wonderful place for walking and running, or just for contemplating nature.  
A large part of the park, with the total area of 6,415 ha, is dominated by meadows, including those 
damp ones where it is easy to meet a beautifully blooming Siberian Iris, as well as the abundance  
of butterflies, including the famous scarce Large Blue, which is under protection.
However, as befits ancient Krakow, there are also architectural monuments in the park, which, 
when visited, may become a certain source of abundant wonderful impressions. The absolutely 
basic tourist attractions include the Benedictine Abbey in Tyniec, the Camaldolese Priory  
of Bielany in Krakow and the Norbertines’ Convent of Salwator in Krakow. Other places worth 
visiting include the Kościuszko and Piłsudski Mounds, churches of Salwator and Czernichów, 
Villa Decius, as well as fortifications that used to “protect” Krakow in ancient times. All of them 
are architectural treasures and they conceal unusual stories and secrets.  
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Rojnik pospolity / Rolling Hen-and-chicks 
(Jovibarba sobolifera) fot. Piotr Dmytrowski

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu / The Benedictine Abbey in Tyniec fot. Piotr Dmytrowski

Modraszek telejus / Scarce Large Blue (Phengaris teleius) fot. Piotr Sułek
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Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie 
The Church of Saint Salvador in Krakow fot. Piotr Dmytrowski

Kaplica Różańcowa w Czernichowie 

The Rosary Chapel in Czernichów 

fot. Piotr Dmytrowski

Fort Kościuszko 

The Kościuszko Stronghold 

fot. Piotr Sułek

Bociany białe / White storks (Ciconia ciconia) fot. Piotr Dmytrowski
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Kopiec Piłsudskiego w Krakowie / The Piłsudski Mound in Krakow fot. Piotr Sułek
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Rezerwat przyrody Panieńskie Skały na terenie Lasu Wolskiego 
Panieńskie Skały nature reserve in the Las Wolski forest fot. Piotr Sułek 

Zamek w Przegorzałach / The Castle in Przegorzały fot. Piotr Sułek

Wełnianka szerokolistna / Broad-leaved Cotton Grass (Eriophorum latifolium) fot. Piotr Sułek



Wiewiórka pospolita / Red squirrel (Sciurus vulgaris) fot. Piotr Dmytrowski
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Modraszek argus / Silver-studded Blue 
(Plebeius argus L.) fot. Piotr Sułek

Skałki w Kryspinowie / Rocks in Kryspinów 
fot. Piotr Dmytrowski



Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy 
Pogórze Ciężkowicko – Rożnowskie to wyjątkowo tajemniczy świat leśnych szlaków prowa-
dzących pomiędzy dębami, bukami i brzozami. To świat legendarnych postaci mieszkających 
wśród dostojnych ostańców i ścian skalnych. 
Zgrupowanie skał o dziwacznych i arcyciekawych kształtach w rezerwacie przyrody 
nieożywionej „Skamieniałe Miasto” jest najbardziej charakterystycznym pod względem 
geologicznym miejscem na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.  
W obrębie tego legendarnego grodu, który skamieniał wskutek niegodziwych postępków jego 
władcy jest „Ratusz”, w którym do dnia dzisiejszego obradują zaklęci miejscy rajcy. U stóp 
„Grunwaldu” bije źródło, którego woda obdarza nas swym dobroczynnym działaniem. Wskazane 
jest ogrzanie się przy „Piekiełku”, odegranie melodii na „Fortepianie”, pogłaskanie „Głowy Psa” 
oraz podpatrzenie „Borsuka” kryjącego legendarny skarb. Zgłębiając tajniki „Skamieniałego 
Miasta” warto zaglądnąć do jaskiń, które upodobały sobie nietoperze oraz wiele gatunków motyli 
i pająków. Całego grodu pilnuje „Czarownica”, z wielkim, haczykowatym nosem. Legenda głosi, 
że to kobieta którą Pan Bóg zamienił w skałę, gdyż złorzeczyła księdzu, który wiózł Komunię 
Świętą do chorego. 
Amatorzy wód mineralnych także znajdą coś dla siebie. Korzystając z dobrodziejstwa 
„Pawła” i „Jacka” jak również wartościowych „Geologów” można np. uśmierzyć ból stawów 
w otoczeniu żyznych buczyn, grądów i jedlin. Wiosną spotkamy tu kwitnące pierwiosnki, 
konwalię majową, a w lasach lilię złotogłów. Latem łąki zafundują nam feerie barw a piękne  
i rzadkie storczyki nacieszą nasze oko. Świat zwierząt jest równie bogaty. Możemy spotkać  
tu sarny, jelenie czy przechadzające się borsuki i lisy. Na koncert żab możemy udać się  
w pobliże zbiorników wodnych a na kameralny koncert muzyki klasycznej - w stronę dworku 
Ignacego J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 
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Pomnik przyrody w Kipsznej / Natural monument in Kipszna fot. Patrycja Łabuz - Walczak Skała Piekiełko w rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach 
Piekiełko (Hell) rock in the Skamieniałe Miasto (Petrified Town) reserve in Ciężkowice fot. Krzysztof Musiał
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Oleica / Oil beetle (Meloe sp.) fot. Piotr Buglewicz



Ciężkowice - Rożnów Landscape Park
The Ciężkowice – Rożnów Foothills is the area of an exceptionally secret world of forest routes 
leading among oak, beech, and birch trees. This is the world of legendary figures living among 
stately monadnocks and rock walls. 
A grouping of rocks of strange and extremely interesting shapes, located in the Petrified Town 
inanimate nature reserve, is the most typical place in the area of the Ciężkowice – Rożnów 
Landscape Park in terms of geology.
Within the borders of the legendary town which was petrified because of the vile acts committed 
by its ruler, there is the Town Hall where enchanted town councillors debate to this day. At the foot 
of the “Grunwald”, a spring with healing water gushes. It is recommended that you get warm by 
the “Hell”, play a melody on the “Piano”, pat the “Dog’s Head”, and observe the “Badger” hiding 
a legendary treasure. When penetrating the recesses of the Petrified Town, you should visit the 
caves to which some bats, butterflies and spiders developed a taste. The whole town is guarded 
by the “Witch” with a huge hooked nose. Legend has it that this is a woman that was turned 
into a rock by God as she had invoked evil against a priest who carried the Holy Communion  
to a sick person. 
Enthusiasts of mineral waters may also find something for themselves there. While benefiting 
from the Paul, Jack and Geologists springs, you may soothe your joint pains in the surroundings 
of beech woods, fir groves, and broadleaved forests. Here, in spring, we can meet flowering 
primroses, lilies of the valley, as well as Turk’s cap lilies in forests. In summer, meadows are 
bathed in colour; it is the time when beautiful and rare orchids delight the eye. The animal world 
is equally rich as we can meet here roe deer, deer, as well as strolling badgers and foxes. We 
can listen to a concert of frogs near water bodies, or a chamber concert of classical music  
in the manor house of Ignacy J. Paderewski in Kąśna Dolna. 
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Kościół św. Marcina Biskupa w Gromniku / The Church of Saint Martin the Bishop in Gromnik  fot. Dawid Zarywski

Fiołek / Viola (Viola sp.) fot. Monika Kwaśniewicz



Panorama z góry Styr / Panorama from the Styr mountain fot. Partycja Łabuz - Walczak
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Wawrzynek wilczełyko / Mezereon (Daphne mezereum L.) fot. Jarosław Sanek
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Droga do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach
 Road to the Ecological Education Centre in Polichty fot. Paweł Burda

Czubajka kania / Parasol mushroom (Macrolepiota procera) fot. Piotr Buglewicz
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Kapliczka przy ścieżce przyrodniczej ”Na Budzyń” 
A shrine near the ”Na Budzyń” nature trail  fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi 

The Church of Saint Bartholomew the Apostle in Jastrzębia  

fot. Marcin Skowron

Na ścieżce przyrodniczej „Przez Wieprzek”
On the “Przez Wieprzek” nature trail

fot. Krzysztof Musiał

Żaby zielone / Green water frogs (Rana esculenta complex) fot. Krzysztof Musiał
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Dłubniański Park Krajobrazowy
Tam gdzie Dłubnia doliną płynie, wśród drzew, wśród pól, wśród skał i wodę przez koła młyńskie 
przelewa, tam też leży Dłubniański Park Krajobrazowy. Na 10 959 ha znajdziemy mnóstwo 
różnorodnych atrakcji, zarówno tych czysto przyrodniczych, jak i stworzonych ręką człowieka. 
W wielu miejscach oczy nacieszyć można przepięknymi widokami, tymi na dolinę Dłubni, i tymi 
na obsiane zbożem pola, ciągnące się aż po horyzont. W cieniu nadrzecznych zadrzewień, 
znaleźć można liczne gady i płazy, a także różne ciekawostki florystyczne. Tam też mieszczą się 
najcenniejsze obiekty przyrodnicze Parku - źródła - z zimną, kryształowo czystą wodą, ponoć 
leczącą niejedną chorobę. Swoje kroki warto skierować do źródła „Jordan” w Ściborzycach czy 
„Hydrografów” w Imbramowicach. 
Duże piętno na tym terenie odcisnął człowiek. I to w pozytywnym sensie. Można rzec:  
„nie niszcząc, wzbogacił krajobraz”. Nad Dłubnią licznie stoją do dziś drewniane młyny, które 
jeszcze niedawno toczyły wodę i wyrabiały mąkę. Nieopodal nich, jak małe perełki nad wijącą 
się rzeką, zobaczyć można dwory i pałace, które pomału odzyskują dawny blask. Odwiedzić 
warto choćby te w Minodze, Tarnawie, Glanowie, Ściborzycach czy Książniczkach. I jeszcze kilka 
wspaniałych kościołów, jak ten romański w Wysocicach czy te, także wiekowe w Iwanowicach, 
Sieciechowicach i Raciborowicach. Na deser imbramowicki Klasztor Norbertanek. Wszystko to 
dopełniają wszechobecne pola uprawne i łąki, jeszcze czasem z pasącym się koniem czy krową. 
Oto cały Dłubniański Park Krajobrazowy.

Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego   35

Młyn nad Dłubnią / A mill on the Dłubnia River fot. Archiwum ZPKWM

Kosaciec żółty / Yellow iris (Iris pseudacorus) fot. Monika Kwaśniewicz



Dłubnia Landscape Park
The Dłubnia Landscape Park lies where the Dłubnia River runs along the valley, among trees, 
fields, and rocks, and where it flows on mill wheels. On the area of 10,959 ha, numerous  
and diverse attractions can be found, both of a purely natural character, as well as those man-
made. In many places, you may enjoy exquisite views to the fullest, especially those of the valley 
of Dłubnia with cereal fields stretching out to the horizon. In the shadow of the riverside trees, 
one can meet abundant reptiles and amphibians, as well as different curiosities of flora. The most 
valuable natural objects can be found there, as well: springs full of cold and crystal clear, water 
which is supposed to treat many illnesses. You should direct your steps to the Jordan Spring  
in Ściborzyce, or to the Hydrographers’ Spring in Imbramowice. 
Although people have left their mark in this area, it was an imprint of a positive nature. It may 
be said that they “enriched the landscape without destroying it.” To this day, by the Dłubnia 
River, you can find wooden mills that used to draw water and make flour until recently. Manor 
houses and palaces, which have been gradually regaining their former shine, are situated 
nearby, like small gems dropped by the meandering river. Places worth visiting are those located  
in Minoga, Tarnawa, Glanów, Ściborzyce or Książniczki, for instance. Furthermore, there  
are a few magnificent churches there, as the Romanesque church in Wysocice, or those old 
shrines in Iwanowice, Sieciechowice and Raciborowice. Finally, there is the Norbertines’ convent 
in Imbramowice. All this is complemented with the omnipresent fields and meadows, and with  
a horse or cow grazing now and then. And there it is, the Dłubnia Landscape Park.
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Skała w Dolinie Ostryszni / A rock in the Ostrysznia Valley fot. Piotr Dmytrowski Dłubnia w Glanowie / Dłubnia River in Glanów fot. Piotr Dmytrowski
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Dzięcioł zielony / European green woodpecker (Picus viridis) fot. Monika Kwaśniewicz
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Źródło Hydrografów w Imbramowicach 
The Hydrographers’ Source in Imbramowice fot. Archiwum ZPKWM
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Źródło Jordan w Ściborzycach / The Jordan Source in Ściborzyce fot. Piotr Dmytrowski

Żywiec gruczołowaty / Dentaria glandulosa (Dentaria glandulosa) fot. Piotr Sułek

Młyn w Dolinie Dłubni / A mill in the Dłubnia Valley fot. Piotr Sułek



Jesienny krajobraz w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym / An autumn landscape in the Dłubnia Landscape Park fot. Piotr Dmytrowski
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Kościół św. Mikołaja w Wysocicach 
The Church of Saint Nicholas in Wysocice fot. Anna Boguś 

Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach 

The Church of Saint Margaret in Raciborowice 

fot. Piotr Dmytrowski

Pałac w Minodze 

The Palace in Minoga 

fot. Anna Boguś

Kościół św. Benedykta w Imbramowicach / The Church of Saint Benedict in Imbramowice fot. Piotr Dmytrowski

Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego   43



Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Długie dolinki, białe skały - milczący strażnicy przeszłości, do tego krajobrazy nigdzie 
indziej nie spotykane. To właśnie Jura, to właśnie Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie.  
Na powierzchni 20 686 ha natura i człowiek zgromadziły to, co najpiękniejsze dla tego 
zakątka Polski. Dolinami Będkowską, Szklarki czy Sztoły wolno płyną strumyki. Dolina 
Racławki oraz liczne historycznie i współcześnie działające kamieniołomy mogą pochwalić 
się olbrzymią różnorodnością geologiczną. W lasach buczynowych królują duże ssaki takie 
jak dziki i sarny, pomiędzy drzewami skaczą popielice i orzesznice, a wieczorami swój raj 
mają tu nietoperze. Na łąkach spotkać można liczne motyle, w powietrzu zaobserwować 
pliszkę górską, puszczyka lub zimorodka. Ziemia to królestwo płazów i gadów. Na skałach  
za to zobaczyć można cenne murawy kserotermiczne. Wszystko to w Parku, dodatkowo 
chronione przez liczne rezerwaty przyrody takie jak: „Dolina Racławki”, „Dolina Szklarki” czy 
„Dolina Eliaszówki”.
Jednak nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Swoje piękno i tajemnice skrywają liczne 
jaskinie, jak na przykład Jaskinia Wierzchowska Górna lub Nietoperzowa. Tam królują nie tylko 
ciemności, ale również nietoperze, latające wśród licznych jaskiniowych form naciekowych. 
Park to nie tylko przyroda, ale też kilka „perełek” dodanych przez człowieka. Nie poczuć atmosfery 
drewnianych, cichych kościółków w Paczółtowicach, Racławicach lub Modlnicy, czy Klasztoru 
Karmelitów Bosych w Czernej to prawie grzech.
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Skała Iglica w Dolinie Będkowskiej 
Iglica Rock in the Będkowska Valley fot. Piotr Sułek

Orzesznica / Hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) fot. Piotr Sułek
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Miodunka ćma / Unspotted lungwort (Pulmonaria obscura) fot. Monika Kwaśniewicz



Krakow Valleys Landscape Park
Long valleys and white rocks – silent guardians of the past, as well as landscapes that 
cannot be found anywhere else. This is the Polish Jura – the Krakow Valleys Landscape Park.  
On the area of 20,686 ha, man and nature have gathered what is of the greatest beauty  
in this part of Poland. Brooks run slowly along the Będkowska Valley, as well as the Valleys  
of Szklarka and Sztoła. The Valley of Racławka, with its numerous historical and contemporary 
quarries, can boast enormous geological diversity. Large mammals such as wild boar and roe 
deer reign in beech forests. Edible dormice and hazel dormice jump among the trees. In the 
evenings, it is a paradise for bats. Countless butterflies can be met on meadows, and grey 
wagtails, brown owls, as well as kingfishers can be seen flying. The soil is the kingdom  
of amphibians and reptiles. On the rocks, one can see valuable xeric grasslands. All of these 
can be found in one park, additionally protected by numerous nature reserves such as the Valley  
of Racławka, the Valley of Szklarka, as well as the Valley of Eliaszówka. 
However, not everything is to be seen right from the start. Abundant caves such as Wierzchowska 
Upper Cave and Bat Cave conceal their secrets and beauty. The darkness rules there, along with 
bats flying among many cave dripstone formations. 
The park has more to offer than just nature as there are also a few gems added by man. It would 
be almost a sin to miss the atmosphere of small wooden churches in Paczółtowice, Racławice 
or Modlnica, as well as the Monastery of Discalced Carmelites in Czerna. 
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Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach 
The Church of the Visitation of Holy Virgin Mary in Paczółtowice fot. Piotr Sułek

Skała Żabi Koń w Dolinie Kobylańskiej / Żabi Koń Rock in the Kobylańska Valley fot. Piotr Dmytrowski



Dwór w Tomaszowicach / Manor in Tomaszowice fot. Piotr Dmytrowski
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Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach 
The Church of the Nativity of Holy Virgin Mary in Racławice fot. Anna Boguś 
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Źródło św. Eliasza w Dolinie Eliaszówki 
The Source of Saint Elijah in the Valley of Eliaszówka fot. Anna Boguś 

Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy 
The Church of Saint Adalbert and Our Lady of Sorrows in Modlnica fot. Anna Boguś
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Jaskinia Dziewicza na zachodnim zboczu Doliny Będkowskiej 

Dziewicza (Virgin) Cave on the western side of the Błędów 

Desert fot. Piotr Sułek 

Skały w okolicach Kolonii Wschodniej 

Rocks in the vicinity of Kolonia Wschodnia 

fot. Anna Boguś 

Jastrun właściwy / Ox-Eye Daisy (Leucanthemum vulgare) fot. Monika Kwaśniewicz
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Nocek duży w Jaskini Żarskiej 
Greater mouse-eared bat in Jaskinia Żarska (Myotis myotis) fot. Piotr Dmytrowski
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Wąwóz Bolechowicki / Bolechowice Ravine fot. Piotr Sułek
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Grążel żółty / Yellow Water-lily (Nuphar lutea) fot. Dawid Zarywski

Rozchodnik ostry / Goldmoss stonecrop (Sedum acre) fot. Piotr Sułek

Potok Będkówka / Będkówka Brook fot. Piotr Sułek



Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Widoczne już z daleka średniowieczne zamki, posadowione na białych wapiennych skałach, 
rycerze w swych lśniących zbrojach, pilnujący szlaków handlowych i nieprzebrane lasy 
pełne zwierzyny. Tak z pewnością jakieś 500 lat temu wyglądał teren dzisiejszego Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Niewiele się tu zmieniło. Zamki nadal stoją, lasy są,  
a i zwierzęta w nich takie same. Spotkać tu można płazy, gady, motyle czy ssaki, takie jak sarny, 
borsuki, wydry, popielice, orzesznice i liczne nietoperze. 
Lecz ten Park to również inne „atrakcje” przyrodnicze. Jest tu słynna Pustynia Błędowska,  
z ruchomymi piaskami i zjawiskiem fatamorgany, a także związana z nią specyficzna flora  
i fauna. Są niezwykle cenne tereny rezerwatów przyrody „Pazurek” i „Michałowiec”. 
Jest rzeka Biała Przemsza, wijąca się przez lasy, łąki i pustynię. Jest niezliczona liczba 
wapiennych ostańców skalnych jak Pomorzańskie Skały czy skałki w Dolinie Wodącej.  
Są także jaskinie, kryjące wiele tajemnic i artefaktów z odległej przeszłości.
A średniowieczne zamki? Stoją dumnie w Rabsztynie i Bydlinie. Może dalej po ich murach 
przechadzają się piękne panny dworskie, w swych białych sukniach i rycerze w swych zbrojach. 
Straszą czy tylko nadal strzegą okolicznych terenów?
Choć Park to tylko 12 842 ha w Małopolsce, to takiej różnorodności przyrody i zabytków,  
niejeden obszar w Polsce może pozazdrościć.
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Zamek w Rabsztynie / The castle in Rabsztyn fot. Piotr Dmytrowski

Buławnik czerwony / Red Helleborine (Cephalanthera rubra) fot. Piotr Sułek



Eagles’ Nests Landscape Park
Medieval castles visible from afar, which were placed on white limestone rocks; knights in shiny 
armours protecting trade routes; vast forests full of game – this is what the area of the Eagles’ 
Nests Landscape Park must have looked like around 500 years ago. Hardly anything has changed 
there. The castles are still there, as well as the forests, and even the same animals are in the 
woods. There you can meet amphibians, reptiles, butterflies and mammals such as roe deer, 
badgers, otters, edible dormice and hazel dormice, as well as lots of bats. 
However, there are also other natural attractions in the park. It is the location of the famous 
Błędów Desert with moving sands and the mirage phenomenon, as well as with unique flora 
and fauna. There are extremely valuable areas of Pazurek and Michałowiec nature reserves. 
There is the Biała Przemsza River that meanders through the desert, woods, meadows. There 
are numerous limestone monadnocks, as well, such as Pomorzańskie Rocks and rocks  
in the Wodącą Valley. There are also caves hiding many secrets and artefacts from the distant 
past.
And what about the medieval castles? They stand proudly in Rabsztyn and Bydlin. Perhaps, 
maidens of the court in their white gowns and knights in their armours still stroll on the castle 
walls. Is the castle haunted or do they just safeguard the neighbouring areas?
Although the park covers only the area of 12,842 in the Małopolska Region, many other areas 
in Poland could envy the park its diversity of castles and nature.
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Rak szlachetny / Noble crayfish (Astacus astacus) fot. Piotr Dmytrowski Biała Przemsza / Biała Przemsza River fot. Piotr Sułek
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Modrzew europejski / European larch (Larix decidua) fot. Monika Kwaśniewicz 



Pustynia Błędowska / The Błędów Desert fot. Piotr Dmytrowski



Kyciowa Skała w okolicy Strzegowa / Kyciowa Skała near Strzegowa fot. Piotr Sułek
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Czosnek niedźwiedzi / Wild garlic (Allium ursinum) fot. Piotr Sułek
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Żaba trawna / Grass frog (Rana temporatia) fot. Piotr Dmytrowski
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Las w rejonie miejscowości Klucze 
A forest near the village of Klucze fot. Piotr Dmytrowski

Borsuk / Badger (Meles meles) 

fot. Piotr Sułek

Rusałka admirał 

Red Admiral (Vanessa atalanta) 

fot. Piotr Sułek

Zamek w Bydlinie / The Castle in Bydlin fot. Piotr Sułek
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Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Przyroda przypomina i funkcjonuje jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, których  
w naszym otoczeniu jest wiele. Relacje, zależności i oddziaływania jakie w przyrodzie 
zachodzą są jasne i zrozumiałe, a ich obserwacja pomaga nam odnaleźć rozwiązania, których 
sami od dawna szukaliśmy. W pogoni za pracą i codziennością gubimy potrzebę kontaktu  
z naturą, którą w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki mamy na wyciągnięcie ręki. Spokojne 
wzgórza zbudowane z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli poprzecinane dolinami 
potoków, majestatycznie górująca nad mozaikowymi polami, łąkami i lasami Brzanka, to miejsca 
w których stajemy się nierozerwalną częścią przyrody. Na obszarze 15 278 ha spokojny, 
sielankowy krajobraz pomiędzy doliną Białej i Wisłoki, urozmaicają gdzieniegdzie porozrzucane 
piaskowcowe skałki np. Ostry Kamień, objęty ochroną jako pomnik przyrody. Wędrując jedlinami 
i grądami porastającymi wzgórza Pasma Brzanki możemy podjeść masowo występującą tu 
borówkę czarną a jesienią napełnić koszyk smakowitymi jadalnymi grzybami. Wędrówki umilają 
nam ptasie trele, szum buczyn, plusk wartkich potoków a także dostojnie kroczące sarny. Łąki 
obfitują w popularne kwiaty ale również serwują nam botaniczne specjały którym jest choćby 
kukułka szerokolistna. Między stopami wędrowców zwinnie przemykają jaszczurki – zwinka  
i żyworodna. Sama natura! 
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki to również liczne szlaki historii z I i II wojny światowej które 
pozostawiły na Pogórzu Karpackim liczne ślady skłaniające do refleksji. Krajobraz urozmaicają 
liczne kościoły oraz dzwonnice, przydrożne krzyże i kapliczki, jak również osobliwe dwory. 
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Kościół św. Katarzyny w Ryglicach / The Church of Saint Catherine in Ryglice fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Bazie wierzbowe / Willow catkins (Salix sp.) fot. Monika Kwaśniewicz



Brzanka Range Landscape Park
The nature resembles a well-organised enterprise, so common in our surroundings. Relations, 
interrelations and interactions that occur in nature are clear and comprehensible; thanks to 
observing them, we are able to find solutions we have been seeking for a very long time. In 
the pursuit of work and everyday living, we lose the need for contact with nature, which is just 
at our fingertips, in the Brzanka Range Landscape Park. We become an integral part of nature 
immediately when we visit those quiet hills built of sandstone, slate, conglomerates, as well as 
marlstone, cut by brook valleys, or the Brzanka Range towering majestically over with the mosaic 
of fields, meadows and forests. In the area of 15,278 ha, limestone rocks, which are spread 
here and there, add variety to the idyllic landscape located between the valleys of the Biała and 
Wisłoka Rivers. An excellent example of such rocks is the Sharp Stone (Ostry Kamień), protected 
as a natural monument. When wandering through fir groves and broadleaved forests covering the 
hills of Brzanka Range, we can eat bilberries which grow there in large numbers, or we can fill 
our baskets with tasty edible mushrooms in autumn. Our walks can become even more enjoyable 
because of the warble of birds, rustle of beech trees, splash of the fast flowing creeks, and roe 
deer striding proudly. The meadows are full of common flowers, but we are also served with 
such botanic delicacies as a western marsh orchid. Sand and viviparous lizards slip between the 
wanderers’ feet. The very nature!
The Brzanka Range Landscape Park is also the place of many historic routs of the First and 
Second World Wars, which left their numerous traces there that provoke reflection. Numerous 
churches, belfries, roadside crosses and shrines, as well as curious manor houses, add variety 
to the landscape. 
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Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim 
The Church of the Ascension of Holy Virgin Mary in Rzepiennik Biskupi fot. Krzysztof Musiał 
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Kokorycz / Corydalis sp. (Corydalis sp.) fot. Monika Kwaśniewicz 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim 
The Church of Saint John the Baptist in Rzepiennik Biskupi fot. Krzysztof Musiał 



„Droga do nieba” / “Stairway to heaven” fot. Monika Kwaśniewicz
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Pasmo Brzanki zimą / Brzanka Range in winter fot. Piotr Buglewicz
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Sianokosy w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki 
Haymaking in the Brzanka Range Landscape Park fot. Monika Kwaśniewicz

Zaskroniec zwyczajny / Grass snake (Natrix natrix) fot. Monika Kwaśniewicz

Dzwonek rozpierzchły / Spreading bellflower (Campanula patula) fot. Monika Kwaśniewicz
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„Tak daleko jak nogi poniosą” / “As far as our feet take us” fot. Krzysztof Musiał

Skała Borówka w Żurowej / Borówka rock in Żurowa 

fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Cmentarz Żydowski w Ryglicach 

A Jewish cemetery in Ryglice 

fot. Dawid Zarywski 

Góra Liwocz / Liwocz mountain fot. Marcin Skowron 
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Widok na Jodłówkę Tuchowską / A view of Jodłówka Tuchowska fot. Piotr Buglewicz



Popradzki Park Krajobrazowy 
Krynica Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój... oprócz bogatych złóż wód mineralnych łączy 
je położenie – leżą na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jednego z największych na 
terenie Polski. 
Popradzki Park Krajobrazowy jest wymarzonym miejscem do pieszych wędrówek. Spokojny 
spacer dla całej rodziny Doliną Roztoki, a może „ostry marsz” na szczyt Jaworzyny Krynickiej 
dla wytrawnych piechurów? Każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji może spotka potomka 
Rogasia z Doliny Roztoki  – bohatera powieści Marii Kownackiej.
Jeśli wędrowiec będzie miał szczęście może ujrzy niejadowitego węża Eskulapa. Może to 
być jedyna okazja, gdyż wąż jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią 
zagrożenia CR (critically endangered – krytycznie zagrożony).
W takiej chwili, wędrowiec zapewne poczuje drżenie nóg i suchość w ustach. Ale bez obaw. 
Nie na darmo teren obfituje w źródła wód mineralnych. Już w XIX wieku nasi przodkowie 
zachwycali się uzdrowiskowymi walorami tego terenu. W XX w. prof. Rudolf Zuber odkrył  
i przebadał – wodę leczniczą Zuber – najsilniejszą wodę leczniczą w Europie.
Spieszmy się jej skosztować, gdyż jest to woda reliktowa - jej źródła są wyczerpywalne. Mimo, 
że jej  zapach odstraszy wielu – zatkajmy nos i pijmy. Na zdrowie!!!
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Salamandra plamista / Fire salamander (Salamandra salamandra) fot. Krzysztof Musiał Rezerwat Okopy Konfederackie w Muszynce 
Okopy Konfederackie (Confederation Trenches) reserve in Muszynka fot. Marek Kroczek  
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Koźlarz babka / Rough-stemmed bolete (Leccinum scabrum) fot. Monika Kwaśniewicz



Poprad Landscape Park
Krynica Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój... Apart from rich deposits of mineral waters, 
these places have one more thing in common – they are located in the area of the Poprad 
Landscape Park, one of the biggest landscape parks in Poland. 
The Poprad Landscape Park is a dream destination for people who like hiking. A quiet family 
walk along the Roztoka Valley, or perhaps a hard walk to the top of the Jaworzyna Krynicka  
for expert walkers? There is something for everyone. While hiking, you can meet a descendant 
of Rogaś of the Roztoka Valley – a small roe deer who was the main character of the novel  
by Maria Kownacka. 
If a wanderer is lucky enough, he may also encounter a non-venomous Aesculapian snake.  
It may be the only chance, as the snake is entered in the Polish Red Book of Animals, in the CR 
(critically endangered) category.
At the moment like this, a wanderer would probably feel his legs trembling and his mouth getting 
dry. But have no fear. It is not for nothing that the area abounds in springs of mineral waters.  
As early as the 19th century, our ancestors were delighted with the spa quality of the area.  
In the 20th century, Prof. Rudolf Zuber discovered and examined the Zuber healing water, which 
is the strongest healing water in Europe.
We should hurry to taste it as it is a relic water, and its deposits are limited. Despite the fact that 
its smell can drive many people off, we should stop our noses and drink it. Cheers!!!
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Potok Łomniczanka w górnym biegu / Upper Łomniczanka Brook fot. Lech Traciłowski

Pierwiosnek wyniosły / Oxlip (Primula elatior) fot. Monika Kwaśniewicz
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Deptak w Krynicy / A promenade in Krynica fot. Marek Kroczek

Stary Dom Zdrojowy w Krynicy 

Old Resort House in Krynica

fot. Marek Kroczek

Cerkiew w Wierchomli Wielkiej 

An orthodox church in Wierchomla Wielka 

fot. Marek Kroczek

Kapliczka przydrożna w Beskidzie Małym / A roadside shrine in the Little Beskids fot. Jerzy Potocki
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Makowica / Makowica fot. Lech Traciłowski
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Widok z Woli Kroguleckiej / A view from Wola Krogulecka fot. Marek Kroczek Pięknoróg / Stagshorn (Calocera sp.) fot. Patrycja Łabuz - Walczak



Żaba trawna / Grass frog (Rana temporatia) fot. Krzysztof Musiał
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Wierch Nad Kamieniem / Wierch Nad Kamieniem fot. Archiwum ZPKWM
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Dziewięćsił bezłodygowy / Stemless carline thistle (Carlina acaulis) fot. Iwona Szczygieł
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Ogrody Zmysłów w Muszynie / Gardens of Senses in Muszyna fot. Marek Kroczek
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Kraśnik pięcioplamek / Five-spot Burnet (Zygaena trifolii) fot. Iwona Szczygieł

Ruiny Zamku w Rytrze / Ruins of a castle in Rytro fot. Iwona Szczygieł

Rezerwat Okopy Konfederackie w Muszynce 
Okopy Konfederackie (Confederation Trenches) reserve in Muszynka fot. Marek Kroczek  



Potok w Roztoce Wielkiej / A brook in Roztoka Wielka fot. Michał Wacławek



Rudniański Park Krajobrazowy
Czarny Las, Las Soświca, Księży Las czy Las Orlej. Tak, Rudniański Park Krajobrazowy  
z powierzchnią 5 813 ha, to w dużej części właśnie nieprzebrane drzewostany, pełne ciekawych 
i cennych roślin. Rosną w nich „dywany” traw, skrzyp olbrzymi, a także pióropusznik strusi, 
parzydło leśne, oman szorstki i lilia złotogłów. Lasy te to również „dom” dla wielu przedstawicieli 
fauny. Uważny obserwator z pewnością wypatrzy liczne gatunki płazów i gadów oraz duże ssaki.
Park ten to jednak nie tylko lasy, ale również skały oraz tereny podmokłe, bagna  
i wrzosowiska, będące środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Wycieczka  
z aparatem fotograficznym i lornetką - obowiązkowa. Nie można zapomnieć również o kilku, 
równie ciekawych, obiektach geologicznych, takich jak białe, wapienne skałki, czy stare, 
zapomniane i zarośnięte dziś kamieniołomy. Większość tych najcenniejszych obszarów objęto 
rezerwatami przyrody: „Dolina Potoku Rudno” oraz „Kajasówka”.
Na południu Parku, króluje wolno i majestatycznie płynąca Wisła, a nad nią istny ptasi raj. Każdy 
ornitolog chętnie spędzi niejeden dzień w okolicach Rusocic, Kamienia czy Okleśnej.
Wśród efektów pracy rąk ludzkich również jest co oglądać w Parku. Warto skierować swoje 
kroki do Alwerni, słynnej z Klasztoru Bernardynów i ślicznego ryneczku czy do Poręby Żegoty - 
miejsca dawnego pałacu Szembeków i urokliwego kościoła.
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Klasztor Ojców Bernardynów w Alwerni 
The Bernardine Monastery in Alwernia fot. Anna Boguś

Kapliczka z figurą św. Nepomucena w Porębie Żegoty 
A shrine with the figure of Saint John of Nepomuk in Poręba Żegoty fot. Piotr Dmytrowski
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Trznadel / Yellowhammer (Emberiza citrinella) fot. Monika Kwaśniewicz



Rudno Landscape Park
Black Forest, Soświca Forest, Księży Forest, and Orlej Forest. Yes, the Rudno Landscape 
Park, with its area of 5,813 ha, is a place mainly covered with innumerable tree stands, full  
of interesting and valuable plants. Carpets of grass grow there, as well as great horsetail,  
ostrich ferns, goat’s beard, Inula hirta, and Turk’s cap lilies. The forests also constitute the habitat 
of many representatives of fauna. An attentive observer will surely notice numerous species  
of reptiles and amphibians, as well as large mammals. 
However, the park not only comprises forests. There are also rocks, wetlands, marshes,  
and moors, which are the habitat of many plant and animal species. A trip with a camera  
and binoculars is a must. We must not forget about a few equally interesting geological objects 
such as white limestone rocks and old, overgrown and long forgotten quarries. A majority  
of these most precious areas have been included in the Valley of the Rudno Creek and Kaja-
sówka nature reserves.
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Opieńki / Humongous Fungus (Armillaria sp.) fot. Piotr Dmytrowski

Orlik pospolity / Common columbine (Aquilegia vulgaris) fot. Krzysztof Musiał



Ruiny Dworu w Porębie Żegoty / Ruins of the manor in Poręba Żegoty fot. Anna Boguś
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Rusałka admirał / Red Admiral (Vanessa atalanta) fot. Piotr Dmytrowski
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Rudniański Park Krajobrazowy / Rudno Landscape Park fot. Piotr Dmytrowski
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Bocian biały 

White stork (Ciconia ciconia) 

fot. Piotr Dmytrowski

Rezerwat przyrody Kajasówka 

Kajasówka nature reserve 

fot. Piotr Sułek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxStaw w rejonie Poręby Żegoty / A pond near Poręba Żegoty fot. Piotr Dmytrowski Paprocie w rezerwacie przyrody Dolina Potoku Rudno / Ferns in the Rudno Brook Valley nature reserve fot. Piotr Dmytrowski
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Szablak krwisty / Ruddy Darter (Sympetrum sanguineum) fot. Piotr Dmytrowski
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Traszka zwyczajna / Common newt (Lissotriton vulgaris) fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Kłokoczka południowa / European bladdernut (Staphylea pinnata) 
fot. Monika Kwaśniewicz

Dolina Wisły / The Valley of the Vistula River fot. Piotr Dmytrowski 



Tenczyński Park Krajobrazowy 
Puszcza puszczy nierówna. Dlatego też takiej jak Puszcza Dulowska, rozpościerającej się 
na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, łatwo w południowej Polsce znaleźć nie 
będzie. W niej wysokie, stare buczyny, grąd oraz bory sosnowe i mieszane - istny raj i „dom” 
dla wielu gatunków flory i fauny. Swoje miejsce na świecie mają tu sarny, łosie, popielice, 
orzesznice, a nawet bobry. Na śródleśnych polanach roi się od motyli, chrząszczy i trzmieli.  
A podczas spaceru na pewno usłyszymy stukanie dzięcioła lub śpiew wilgi.
Tenczyński Park Krajobrazowy liczący sobie 13 658 ha to jednak nie tylko nieprzebrane połacie 
lasu, ale także białe, wapienne skały z murawami kserotermicznymi, stare, zapomniane kopalnie 
i kamieniołomy oraz średniowieczne zamki. Szczególnie te ostatnie kuszą swoją historią  
i tajemniczością. Dlatego warto zobaczyć zamek Tenczyn oraz Lipowiec, a może spotkamy 
duchy dzielnych rycerzy i pięknych księżniczek.
Swoją wartość Park potwierdza istnieniem na jego terenie wielu rezerwatów przyrody, jako 
enklaw tej najcenniejszej, prawie nieskazitelnej przyrody. Każdy człowiek choć trochę będący 
wielbicielem przyrody i krajobrazów z chęcią uda się do rezerwatów: „Dolina Mnikowska”, 
„Lipowiec” czy „Zimny Dół”.
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Zamek Lipowiec / The Lipowiec Castle fot. Anna Boguś

Rusałka pawik / European Peacock (Inachis io) fot. Piotr Sułek 



Tenczynek Landscape Park
Different forests need not be equal. Therefore, it would be difficult to find a similar wilderness to 
the Dulowska Forest which spreads in the area of the Tenczynek Landscape Park. The wilderness 
is full of tall and old beech trees, pine woods, as well as broadleaved forests. It is home  
and haven for many flora and fauna species. Roe deer, elk, edible dormice and hazel dormice,  
and even beavers have found their place out there. Mid-forest clearings are swarming with 
butterflies, beetles, and bumblebees. Moreover, during a walk, we are sure to hear a woodpecker 
tapping and an oriole singing. 
The Tenczynek Landscape Park covers the area of 13,658 ha, and it comprises not only large 
stretches of forests, but also white limestone rocks with xeric grasslands, as well as old and long 
forgotten mines and quarries, and medieval castles. The latter ones, in particular, entice us with 
their history and secrets. Therefore, the Tenczyn and Lipowiec castles are truly worth visiting. 
Perhaps, you might meet ghosts of brave knights and beautiful princesses there. 
Numerous nature reserves that exist in the park’s area confirm its value. They constitute 
enclaves of the most precious and almost impeccable nature. Each man who is a lover of nature  
and landscapes would gladly visit such nature reserves as the Mnikowska Valley, Lipowiec,  
and Zimny Dół (Cold Pit).
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Chata w skansenie w Wygiełzowie 
A cottage in the heritage park in Wygiełzów fot. Piotr Dmytrowski

Kościół Wszystkich Świętych w Babicach 
The Church of All Saints in Babice fot. Anna Boguś
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Działalność bobra / Beaver activity fot. Piotr Sułek
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Popielice / Dormice (Glis glis) fot. Piotr Sułek

Drewniany kościół w skansenie w Wygiełzowie 

The wooden church in the heritage park in Wygiełzów

fot. Piotr Dmytrowski

Skansen w Wygiełzowie 

Heritage park in Wygiełzów

fot. Piotr Sułek

Zamek Tenczyn / The Tenczyn Castle fot. Piotr Sułek

Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego   105



Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego   107

Chaber bławatek / Cornflower (Centaurea cyanus) fot. Anna Boguś
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Biedronka siedmiokropka / Seven-spot ladybird (Coccinella septempunctata) fot. Monika Kwaśniewicz

Lilia złotogłów / Turk’s cap lily (Lilium martagon) fot. Piotr Sułek

Listkowiec cytrynek / Common Brimstone (Gonepteryx rhamni) fot. Piotr Sułek



Krajobraz w rejonie miejscowości Sanka / A landscape near the village of Sanka fot. Piotr Dmytrowski



Jaszczurka zwinka / Sand lizard (Lacerta agilis) fot. Piotr Dmytrowski
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Rezerwat przyrody Zimny Dół 
Zimny Dół (Cold Pit) nature reserve fot. Piotr Dmytrowski
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Rezerwat przyrody Dolina Mnikowska 
Dolina Mnikowska (Mników Valley) nature reserve fot. Piotr Dmytrowski



Wiśnicko - Lipnicki Park Krajobrazowy
Pomiędzy Nowym Wiśniczem, a Lipnicą Murowaną, wśród barwnych wzgórz będących 
niejednokrotnie inspiracją malarzy i poetów, znajduje się intrygujące miejsce gdzie przyroda  
i kultura przenikając się tworzą niepowtarzalny krajobraz Wiśnicko-Lipnickiego Parku Kraj-
obrazowego.
Na obszarze 14 311 ha pośród łąk, lasów i zarośli pełnych osobliwych gatunków roślin  
i zwierząt znajdziemy wspaniały zamek, malownicze starówki, skałki o fantazyjnych kształtach, 
zabytkowe drewniane kościółki i kapliczki.
Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu położony malowniczo na wzgórzu ponad 
miastem pełen jest bajkowych komnat i korytarzy, po których spacerowali Królowa Bona  
i Barbara Radziwiłłówna oraz Król Zygmunt August. Stałymi mieszkańcami zamku oprócz  
białej damy są nietoperze. 
Idąc północnym stokiem wzgórza Bukowiec natkniemy się na otoczony lasem bukowym 
kamień o kształcie grzyba, którym to wg legendy diabeł miał zamiar zniszczyć kościół  
i klasztor w Nowym Wiśniczu. Dalej przechodząc szczytem Paprotna w leśnym gąszczu 
natkniemy się na malowniczą grupę dziewięciu skał o niepowtarzalnym uroku i fantazyjnych 
kształtach baszt, grzybów, ambon i skalnych występów tworzących rezerwat nazwany od imienia 
miejscowego poety, prekursora polskiego romantyzmu - Kazimierza Brodzińskiego.
Kontynuując wędrówkę natkniemy się na rezerwat leśny Bukowiec z kwitnącymi okazami 
bluszczu pospolitego, wychodnie skalne na Duchowej Górze, gdzie „czart dostarcza strachu  
i grozy” czy błędne ogniki pokutujące w Głębowym Dole.
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Kamienie Brodzińskiego na wzgórzu Paprotna nad Rajbrotem 
Brodziński Stones on the Paprotna Hill over the village of Rajbrot fot. Dawid Zarywski

Blaszkowanie idealne... / Perfect gills... fot. Monika Kwaśniewicz



Wiśnicz - Lipnica Landscape Park
Between Nowy Wiśnicz and Lipnica Murowana, among colourful hills being inspiration for poets 
and painters repeatedly, there is an intriguing place where the culture and nature merge to create 
a unique landscape of the Wiśnicz – Lipnica Landscape Park.
A magnificent castle, picturesque old towns, rocks of fanciful shapes, as well as historic wooden 
churches and small shrines can be found in the area of 14,311 ha, among meadows, forests  
and thickets full of curious species of plants and animals.
The castle of the Kmita and Lubomirski families in Nowy Wiśnicz, picturesquely located on a hill 
above the town, is full of fabulous chambers and corridors, where Queen Bona Sforza, Barbara 
Radziwiłł and King Sigismund Augustus used to stroll. Apart from the White Lady, bats are  
the permanent residents of the castle. 
When walking through the northern hillside of the Bukowiec Hill, we can happen on a stone of 
mushroom shape surrounded by beech forests; according to the legend, this is the stone the 
devil has intended to use to destroy the church and monastery in Nowy Wiśnicz. While getting 
across the Paprotna Peak, we can meet a scenic group of nine rocks of unique charm and fanciful 
shapes of towers, mushrooms, and pulpits that create a nature reserve named after a local poet 
Kazimierz Brodziński, who was a precursor of the Polish Romanticism.
If we continue to walk, we can come up against the Bukowiec forest reserve with its specimens 
of common ivy in bloom. We might also encounter rock outcrops on the Ghostly Mountain where 
“the devil brings fear and dread”, or will-o’-the-wisps doing penance in the Głębowy Hole.
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Palmy Wielkanocne w Lipnicy Murowanej 
Easter Palms in Lipnica Murowana fot. Krzysztof Musiał
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Korzeniówka / Monotropa (Monotropa hypopitys) fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej 
The Church of Saint Leonard in Lipnica Dolna fot. Patrycja Łabuz - Walczak
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Dworek Koryznówka w Nowym Wiśniczu / The Koryznówka Manor in Nowy Wiśnicz
fot. Patrycja Łabuz - Walczak
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Zima / Winter fot. Patrycja Łabuz - Walczak 

Rzeźba na dziedzińcu Zamku Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiśniczu 
A sculpture in the courtyard of the Castle of the Kmita 
and Lubomirski Families in Stary Wiśnicz fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Zamek Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiśniczu 
The Castle of the Kmita and Lubomirski Families in Stary Wiśnicz fot. Dawid Zarywski
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Między skałami / Among the rocks fot. Patrycja Łabuz - Walczak

Jerzyk / Common swift (Apus apus) 

fot. Monika Kwaśniewicz

Kamienie Brodzińskiego na wzgórzu 
Paprotna nad Rajbrotem  

Brodziński Stones on the Paprotna Hill 
over the village of Rajbrot fot. Patrycja Łabuz-Walczak

Kowalik / Eurasian nuthatch (Sitta europaea) fot. Monika Kwaśniewicz
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O zachodzie… / At the sunset… fot. Monika Kwaśniewicz
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Koza z koźlakiem / A female roe deer with a kid (Capreolus capreolus) 
fot. Krzysztof Musiał
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