TURYSTYKA PRZYRODNICZA
w POWIECIE OPOLSKIM
Walory przyrodnicze powiatu opolskiego
Powiat opolski należy do najciekawszych przyrodniczo i krajobrazowo zakątków Polski. Leży on w zachodniej części województwa lubelskiego i przylega od zachodu (na długości 37,5 km) do najpiękniejszego odcinka królowej naszych rzek – Wisły,
powszechnie znanego jako Małopolski Przełom Wisły. Obszar powiatu położony jest na Wyżynie Lubelskiej w obrębie jej czterech mezoregionów: Równiny Bełżyckiej, Kotliny Chodelskiej, Wzniesień Urzędowskich i Małopolskiego Przełomu Wisły.
Mimo, że lesistość powiatu opolskiego wynosi zaledwie 22,5 %, to aż 45 % jego obszaru objęte jest różnymi formami ochrony
przyrody. System obszarów chronionych powiatu tworzą:
• 2 parki krajobrazowe (fragment Kazimierskiego PK i Wrzelowiecki PK),
• 2 obszary chronionego krajobrazu (Chodelski OCK i fragment Kraśnickiego OCK),
• 2 rezerwaty przyrody („Skarpa Dobrska i „Krowia Wyspa”),
• 20 pomników przyrody,
• 3 obszary Natura 2000 – SOO (Specjalne Obszary Ochrony): PLH 060045 Przełom Wisły w Małopolsce, PLH 060054 Opole
Lubelskie, PLH 060063 Komaszyce oraz OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) – PLB 140006 Małopolski Przełom Wisły.

Wspaniałe, malownicze krajobrazy, bogactwo przyrody, jak również przyjazny mikroklimat decydują o niezwykłej atrakcyjności
turystycznej powiatu opolskiego. Są tu znakomite warunki do uprawiania turystyki, w szczególności rowerowej. Umożliwiają
to liczne i dobrze utrzymane szlaki rowerowe i piesze, a także ścieżki dydaktyczne urządzone w najcenniejszych obiektach
przyrodniczych. Na terenie powiatu wyznakowano 9 szlaków rowerowych o łącznej długości 314 km. Są to min. szlaki: Dolina
Chodelki, Kazimierz Dolny – Opole Lubelskie – Bęczyn, Kazimierz Dolny – Kraśnik, Małopolski Przełom Wisły, Nitką Kolei Wąskotorowej, Opole Lubelskie – Solec nad Wisłą, Powiśle, Gościniec Piotrawiński oraz Złota Góra. Poznawcza turystyka przyrodnicza i kulturowa odbywa się również z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych: Dobre – Podgórz, Rogów, Kluczkowice, Złota
Góra, Kleniewo oraz szlaku tematycznego Grodziska nad Chodelką.

Plansze wystawowe wykonano dzięki współﬁnansowaniu WFOŚiGW w Lublinie oraz Powiatu Opolskiego
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Ścieżka dydaktyczna
„Dobre-Podgórz”
Biegnie wokół rezerwatu krajobrazowo-ﬂorystycznego „Skarpa Dobrska”,
zarówno u podnóża stromego wyniesienia ponad doliną Chodelki, jak i na jego
wierzchowinie, leżącej ok. 90 m powyżej tej doliny. Na liczącej 6,5 km trasie ze
znakami koloru żółtego zapoznamy się
z interesującą budową geologiczną tego
obiektu, zobaczymy piękne odkrywki
skał węglanowych, głębokie i mroczne wąwozy lessowe, a nade wszystko
podziwiać będziemy zapierające dech
w piersiach rozległe widoki. W samym
rezerwacie, który został utworzony
w 1991 r. na powierzchni 39,7 ha, występuje interesująca roślinność stepowa (wisienka karłowata, pierwiosnka
lekarska, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, wężymord stepowy, oman wąskolistny, ostnica włosowata i inne). Swoje
stanowiska mają tu również niezwykle rzadkie gatunki motyli. Warto zaglądać tu w różnych porach roku, szczególnie wiosną,
kiedy bielą się kwieciem drzewa i krzewy, a także jesienią, która maluje je pełną paletą ciepłych kolorów.

Miłek wiosenny fot. W. Lipiec

Łany zawilców wielkokwiatowych w rezerwacie „Skarpa Dobrska” fot. W. Lipiec

Wisienka karłowata fot. W. Lipiec

Odsłonięcia skalne na urwistych ścianach „Skarpy Dobrskiej” fot. W. Lipiec
Stromy, malowniczy zjazd do wsi Dobre fot. W. Lipiec
Zanokcica skalna fot. W. Lipiec
Wspinaczka wąwozem w kierunku wierzchowiny fot. J. Rosły
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Szlak tematyczny
„Grodziska nad Chodelką”
Szlak ten ma nieco odmienny charakter od pozostałych ścieżek. Łączy bowiem
elementy tradycyjnego krajobrazu kulturowego doliny Chodelki z obiektami zabytkowymi, jakimi są zachowane w postaci wałów ziemnych, nasypów lub cypli,
pozostałości wczesnośredniowiecznych
grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku.
W dolinie Chodelki, w dolnym jej biegu zachowały się aż cztery takie obiekty: w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu.
Odkryto je na początku XX w., zaś badania archeologiczne na ich terenie trwają od
roku 1959 do dzisiaj. Grodziska te uznano
za największe skupisko wczesnośredniowiecznych założeń obronnych między Wisłą a Bugiem. Wędrówka piesza lub rowerowa wzdłuż doliny Chodelki dostarcza
niezwykłych wrażeń. Oprócz podziwiania
wspaniałych krajobrazów i przyrody, można bowiem odwiedzić miejsca, gdzie przed
ponad tysiącem lat żyli nasi słowiańscy
przodkowie. Najciekawsze jest dziś dawne
grodzisko w Żmijowiskach, gdzie częściowo zrekonstruowano niektóre drewniane budowle - elementy dawnego grodu.
Przebieg szlaku tematycznego pokrywa się
z trasą rowerową „Dolina Chodelki” na odcinku od Chodlika do Podgórza. Grodziska w Chodliku, Żmijowiskach i Podgórzu wyposażone są także w tablice informacyjne
oraz stoły i ławy do odpoczynku. Ponadto w Chodliku i Żmijowiskach odbywają się znane festyny archeologiczne.

Trasa rowerowa „Dolina Chodelki” fot. W. Lipiec

Kwitnące naturalne łąki w dolinie fot. W. Lipiec

Rzeźby prasłowiańskich wojowników fot. W. Lipiec
Dawni wojownicy na festynie fot. J. Rosły
Tablica informacyjna przy grodzisku Chodlik fot. W. Lipiec
Festyn archeologiczny w Żmijowiskach fot. J. Rosły
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Ścieżka dydaktyczna
„Złota Góra”
Ścieżka ze znakami koloru czerwonego znajduje się w okolicy malowniczej
wsi Chruślina, leżącej w dolinie niewielkiej rzeczki Podlipie na terenie gminy Józefów. Trasa jej ma kształt pętli o długości
ok. 4 km. Rozpoczyna się i kończy przy
szkole podstawowej w Chruślinie. Poprowadzona jest zboczem doliny w kierunku
jej wierzchowiny porozcinanej labiryntem
wąwozów lessowych i porośniętej lasem.
Opadające na południe stoki wzniesienia
pokryte są w większości sadami owocowymi, które możemy podziwiać szczególnie wiosną, podczas kwitnienia drzew.
Ale najcenniejsze przyrodniczo jest uroczysko leśne z głębokimi wąwozami. Występujące tu żyzne siedliska zajmują bogate lasy grądowe z domieszką wprowadzonej sztucznie sosny. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin (barwinek, parzydło leśne, bluszcz pospolity, kopytnik, wawrzynek wilczełyko, paprotka
zwyczajna, paprotnik kolczysty, widłak wroniec, lepiężnik biały, pluskwica europejska, naparstnica zwyczajna i inne). Spotkać
tu można również wiele okazów starych drzew, głównie dębów. Na szczycie wzniesienia znajduje się polana, na skraju której
zobaczymy pomnik i krzyż upamiętniający zwycięską bitwę, jaką stoczyły tu oddziały powstańcze pod dowództwem gen. Michała Jana Heydenreicha (pseud. Kruk).

Trasa ścieżki pośród kwitnących sadów fot. W. Lipiec

Gnieźnik leśny - piękny storczyk bezzieleniowy
fot. W. Lipiec

Jeden z wąwozów lessowych na Złotej Górze fot. W. Lipiec

Bluszcz oplatający pień sosny fot. W. Lipiec
Żyzny las grądowy na wierzchowinie fot. W. Lipiec

Pomnik i krzyż powstańczy na wzniesieniu fot. W. Lipiec
Wąwóz leśny na szczycie wzniesienia fot. W. Lipiec
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Ścieżka dydaktyczna
„Kleniewo”
Urządzona została w miejscowości
Pomorze koło Opola Lubelskiego i obejmuje malownicze spiętrzenie Chodelki
wraz z przylegającym do jej lewego brzegu ciekawym zakątkiem leśnym. Jej trasa, oznakowana na zielono, ma ok. 3 km
długości i jest dobrze wyposażona w niezbędną infrastrukturę (zadaszona wiata
ze stołami i ławami, miejsce na ognisko,
tablice informacyjne na trasie, platforma widokowa nad rozlewiskiem itp.).
Z ustawionych na trasie tablic możemy
nauczyć się np. rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, krzewów,
roślin i grzybów, a także poznać tajniki
lasu i gospodarki leśnej. Nad śródleśnym
rozlewiskiem rzeki ustawiona jest platforma widokowa, z której możemy podziwiać krajobraz i obserwować ptaki. Najbardziej atrakcyjna jest tu wiosna z białymi łanami zawilców w runie leśnym, a także
jesień z bogactwem kolorów przebarwionych drzew i krzewów.

Na szlaku rowerowym fot. W. Lipiec

Początek ścieżki dydaktycznej „Kleniewo” fot. W. Lipiec

Malownicze spiętrzenie Chodelki fot. W. Lipiec

Tablica informacyjna przy ścieżce fot. J. Rosły

Urwisty brzeg rzeki przy trasie fot. W. Lipiec
Kaskada na rzece fot. W. Lipiec
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Ścieżka dydaktyczna
„Rogów”
Ten niezwykły labirynt głębokich wąwozów lessowych koło miejscowości
Rogów z lotu ptaka przypomina swym
kształtem ośmiornicę. W jego przepastnych ostępach wyznaczono ścieżkę dydaktyczną w postaci dwóch pętli - jedną ze znakami czerwonymi, drugą zaś
z zielonymi. Obie trasy w znacznej swej
części biegną dnem wąwozów wzdłuż
potoków (dopływów Jaworzanki), które biorą początek z bijących tu licznych
źródeł. W specyﬁcznym, wilgotnym mikroklimacie zbocza wąwozów porastają
lasy liściaste, w których dominują graby
z domieszką dębów, lip, klonów i brzóz.
W bogatym runie leśnym występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin (wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, marzanka wonna, parzydło leśne, paprotnik kolczysty i inne). Szczególnie pięknie jest tu wiosną,
kiedy na zboczach bielą się łany zawilców, kwitną przylaszczki, miodunki i wawrzynki. Latem wąwozy są mroczne i tajemnicze,
jesienią zaś mienią się pełnią kolorów. Na stromych i urwistych ścianach wąwozów zobaczymy interesujące odkrywki geologiczne, a także ciekawą skałę osadową - martwicę wapienną. Ten wyjątkowo atrakcyjny przyrodniczo teren uznano w 1992 r.
za strefę ochrony źródliskowej. Planuje się tu również utworzenie rezerwatu przyrody.

Martwica wapienna przy ścieżce fot. W. Lipiec

Wąwóz lessowy na trasie czerwonej fot. W. Lipiec

Wawrzynek wilczełyko fot. W. Lipiec

Łan zawilców pośród wiosennych leśnych wąwozów
fot. W. Lipiec
Parzydło leśne fot. W. Lipiec
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Dolina potoku w pobliżu źródeł fot. W. Lipiec
Potok w wąwozie wzdłuż trasy zielonej fot. W. Lipiec
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Ścieżka spacerowa
„Okolice Kluczkowic”
W pobliżu zespołu pałacowo-parkowego
w Kluczkowicach, nad pobliskimi stawami
i w najciekawszych ostępach leśnych, często
postrzępionych malowniczymi wąwozami,
utworzona została ciekawa ścieżka spacerowa (znaki koloru zielonego). Jest to teren
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego,
porośniętego prawie w 40 procentach przez
lasy, głównie grądowe (grabowo-dębowe),
a także bory mieszane (sosnowo-dębowe).
Występuje w nich wiele roślin rzadkich i chronionych (tojad dzióbaty, mieczyk dachówkowaty, pluskwica europejska, lilia złotogłów,
wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, podkolan biały, bluszcz i inne). Spośród rzadkich
zwierząt w lasach tych występuje min. orzesznica, borsuk, łasica, kuna i tchórz. Duże walory krajobrazowe i przyrodnicze mają stawy
w Kluczkowicach, będące ostoją chronionych gatunków ptaków wodnych (kokoszka
wodna, perkoz rdzawoszyi). Żyją tu również
rzadkie płazy i gady (ropucha zielona, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, zaskroniec), spotkać też można rzadkie motyle i trzmiele. W pobliżu stawów warto odwiedzić dawny pałac Kleniewskich z I połowy XIX w., otoczony pięknym parkiem ze
wspaniałymi drzewami – pomnikami przyrody.

Pomnikowa sosna zwyczajna (obwód 290 cm)
w kluczkowickim parku fot. W. Lipiec
Jaszczurka zwinka fot. W. Lipiec

Dawny pałac Kleniewskich w Kluczkowicach fot. W. Lipiec

Dąb szypułkowy (520 cm obwodu) w zespole dworsko-parkowym w Kluczkowicach fot. W. Lipiec
Trasa rowerowa w tutejszych lasach fot. J. Rosły

Lilia złotogłów fot. W. Lipiec
Ropucha szara fot. W. Lipiec
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