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TURYSTYKA PRZYRODNICZA
w
POWIECIE OPOLSKIM
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Powiat opolski położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego. Głównym 
bogactwem powiatu jest nieskażone środowisko oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Obszar ten jest bardzo zróżnicowany pod względem geograficznym, co czyni go niezwykle 
atrakcyjnym w skali kraju. Obszary chronione zajmują 45% powierzchni powiatu. Istnieją tu 
zarówno elementy krajowego systemu obszarów chronionych, jak i unijnej sieci Natura 2000.

Najcenniejsze obiekty przyrodnicze położone na terenie powiatu opolskiego można zobaczyć 
podróżując pieszo bądź na rowerze wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Dolina Wisły, której 
nieuregulowane koryto urozmaicają mielizny, krajobrazy łąkowo-leśne doliny Chodelki, nieprze-
ciętne widoki z rezerwatu Skarpa Dobrska, czy też wąwozy lessowe w Rogowie, przypominające 
z lotu ptaka ośmiornicę - to miejsca, które dostarczą Państwu niezapomnianych przeżyć.

Zapraszam do odwiedzenia naszego regionu. Mam nadzieję, że zaprezentowane w folde-
rze osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe zachęcą Państwa do odwiedzenia naszego gościn-
nego powiatu.

Do zobaczenia na szlakach powiatu opolskiego!

Z enon  Rodzik

Starosta Opolski

Widok ze Skarpy Dobrskiej na dolinę Wisły i Chodelki   fot. J. Rosły

S z l a k i  t u r y s t y c z n e  p o w i a t u  o p o l s k i e g o  i  o k o l i c
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W a l o r y  p r z y r o d n i c z e  p o w i a t u  o p o l s k i e g o
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 najpięk-
niejszego 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.

Północną część powiatu zajmuje Równina Bełżycka. Najbardziej interesująca jest jej część zachodnia, 
granicząca z Kotliną Chodelską i Małopolskim Przełomem Wisły, gdzie w okolicy wsi Dobre spotkamy 
urwistą i wyniesioną ok. 90 m ponad dno doliny Chodelki stromą krawędź, skąd rozpościera się jeden  
z najładniejszych widoków w tej części kraju. Utworzono tu rezerwat krajobrazowo-florystyczny „Skarpa 
Dobrska”, chroniący odsłonięte profile skalne, a także cenne płaty stepowe z bogactwem rzadkich ro-
ślin i zwierząt. Nieco dalej na wschód, koło miejscowości Rogów znajdziemy niezwykle rozgałęzioną sieć 
głębokich wąwozów lessowych, zwanych „Ośmiornicą Rogowską”. Porastają je bogate lasy, w których 
również spotkamy wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Zarówno „Skarpa Dobrska”, jak i „Ośmior-
nica Rogowska” wchodzą w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto w tej części powiatu 
rosną okazałe drzewa pomnikowe, jak np. 700-letni dąb szypułkowy w Karczmiskach o obwodzie pnia  
825 cm, dąb w Niezabitowie (410 cm), lipa drobnolistna w miejscowości Kowala (440 cm), czy okazały 
grab pospolity (300 cm) i platan klonolistny (330 cm) w zespole dworsko-parkowym w Karczmiskach.

Środkową część powiatu zajmuje trójkątne, rozszerzające się ku zachodowi obniżenie, zwane Kotli-
ną Chodelską. Powstało ono w wyniku wypłukiwania przez wody Wisły i Chodelki zalegających na tym 
terenie pokładów podatnej na te procesy kredy piszącej. Znaczną część terenu Kotliny zajmują wilgotne 
łąki, nierzadko z chronionymi roślinami oraz podmokłe nadrzeczne olsy.

Czyste wody Chodelki zasilają szereg kompleksów stawów w jej dolinie (Chodel, Opole Lubelskie, 
Pomorze, Pustelnia, Jankowa). Stawy te są miejscami gniazdowania wielu gatunków ptactwa wodnego, 
a także bazą żerową dla bielików i bocianów czarnych. Nad Chodelką i jej dopływami często spotkamy 
bobry. Rosną tu również okazałe drzewa pomnikowe, jak np. niezwykłych kształtów wiąz szypułkowy 
w Opolu Lubelskim o obwodzie pnia 483 cm, dąb szypułkowy w Szczekarkowie (490 cm), czy kaszta-
nowiec biały w Niezdowie (330 cm). Prawie cała Kotlina wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu.

Południową część powiatu stanowią Wzniesienia Urzędowskie, zbudowane głównie ze skał kredo-
wych częściowo przykrytych przez less. Tylko lokalne obniżenia wypełnione są piaskami polodowcowymi. 
Teren ten przecinają doliny rzek wpadających do Wisły: Potoku Wrzelowieckiego i Wyżnicy. Potok Wrzelo-
wiecki zasila niezwykle ważny dla ptactwa wodnego kompleks stawów w Kluczkowicach. W miejscowości 
tej na uwagę zasługuje zabytkowy park dworski ze wspaniałymi drzewami pomnikowymi (3 dęby szypuł-
kowe o obwodach pnia: 520, 490 i 480 cm, sosna pospolita - 290 cm, jodła kalifornijska - 195 cm). Znacz-
ną część terenu porastają tu lasy, głównie liściaste (grądowe), a także mieszane (sosnowo-dębowe). Na 
lessowych zboczach spotkamy także płaty roślinności kserotermicznej z ciekawymi roślinami, zaś w okoli-
cach miejscowości Chruślina, Zadole i Świdry liczne wąwozy lessowe. Na terenie Wzniesień Urzędowskich 
utworzono Wrzelowiecki Park Krajobrazowy oraz Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Planuje się 
też utworzenie 2 rezerwatów leśnych: „Grądy” i „Wandalin” oraz rezerwatu „Wyspa Kaliszańska”.

Śródleśny wąwóz na Złotej Górze

Wzniesienie Skarpy Dobrskiej
ponad doliną Chodelki

700-letni dąb szypułkowy w Karczmiskach
o obwodzie pnia 825 cm

Wąwóz lessowy w „Ośmiornicy Rogowskiej”

Naturalne bujne łąki w dolinie Chodelki

Wiąz szypułkowy
o niezwykłych
kształtach i obwodzie 
pnia 483 cm
w Opolu Lubelskim

Potężny
dąb szypułkowy

o obwodzie pnia
390 cm na skraju

wsi Kluczkowice
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Od zachodu granica powiatu opiera się o Małopolski Przełom Wisły. Rzeka, która „przełamuje się” 
tu przez pas Wyżyn Środkowopolskich, zachowała na tym odcinku swój naturalny charakter. Jej malow-
nicza dolina, ze stromymi i wysokimi na 60-90 m zboczami, w zależności od rodzaju podłoża skalnego, 
osiąga szerokość od 1,5 do 10 km. Wisła meandruje i tworzy wciąż zmieniające się piaszczyste wyspy  
i przybrzeżne łachy. Bogactwo i różnorodność siedlisk zarówno w korycie rzeki, jak i w jej dolinie sprzyja 
występowaniu licznych gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem. 
Jest to istny raj dla wielu gatunków ptaków, które często tu zimują lub odpoczywają podczas przelotów. 
Stałymi mieszkańcami są tu również bobry i wydry. Dolina Wisły została włączona do 2 parków krajo-
brazowych: Kazimierskiego i Wrzelowieckiego, a także do 2 obszarów chronionego krajobrazu: Chodel-
skiego i Kraśnickiego.

U ujścia Chodelki do Wisły utworzono 2 rezerwaty: „Krowia Wyspa” i „Skarpa Dobrska”. Jest to 
jednocześnie ważna ostoja w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

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 Małopol-•	
sce, 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 decy-
dują o niezwykłej atrakcyjności turystycznej powiatu opolskiego. Są tu znakomite warunki do uprawia-
nia 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 m.in. szlaki: Dolina Cho-
delki, 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, Złota Góra, Kleniewo, ścieżki spacerowej: Okolice Kluczkowic 
oraz szlaku tematycznego Grodziska nad Chodelką.

Widok na Wisłę z wysokiej ściany
dawnego kamieniołomu

w Piotrawinie

Malownicze piaszczyste łachy
w korycie Wisły   fot. J. Rosły

Turyści przy tablicy informacyjnej na trasie   fot. J. Rosły

Na rowerowym szlaku

Oznakowanie tras rowerowych
fot. J. Rosły

Na leśnym dukcie   fot. J. Rosły
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O b s z a r y  N a t u r a  2 0 0 0
Jest to najnowszy sposób ochrony zasobów przyrodniczych. Powołany został w wyniku dostoso-

wywania przepisów krajowych do ustawodawstwa unijnego. Na terenie powiatu opolskiego wyznaczo-
ne zostały 3 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): Przełom Wisły w Małopolsce, Opole Lubelskie  
i Komaszyce, a także jeden obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) - Małopolski Przełom Wisły.

Obszar specjalnej ochrony Małopolski Przełom Wisły (PLB 140006)
Obejmuje odcinek Wisły między Józefowem a Kazimierzem. W powiecie opolskim zajmuje obszar 

1903,8 ha na terenie gmin: Józefów, Łaziska i Wilków. Stanowi on ważną ostoję ptaków wodno-błot-
nych o randze europejskiej. Występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz  
4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest ważną ostoją rybitwy białoczelnej i rzecznej, a także jednym  
z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych ostrygojada.

Ponadto gnieżdżą się tu inne rzadkie gatunki, jak: dzięcioł białoszyi, mewa czarnogłowa, szablo-
dziób, batalion, krwawodziób, mewa pospolita, czy rycyk. Ponadto stosunkowo liczny jest tu zimorodek, 
płaskonos i nurogęś. Na wyspie w miejscowości Kaliszany odbywają się cykliczne obozy ornitologiczne 
poświęcone badaniom i obrączkowaniu ptaków.

Specjalny obszar ochrony Przełom Wisły w Małopolsce (PLH 060045)
Obejmuje niezwykle atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo odcinek doliny Wisły od okolic An-

nopola do Puław, a na terenie powiatu opolskiego fragmenty parków krajobrazowych: Wrzelowieckie-
go i Kazimierskiego oraz obszarów chronionego krajobrazu: Chodelskiego i Kraśnickiego. Dolina Wisły 
jest jedną z niewielu w Europie dużych dolin rzecznych zachowanych w stanie względnie naturalnym. 
Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także 
14 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Dolina ta obejmuje fragment ostoi ptactwa wodno-błotnego 
o randze europejskiej (IBA E 63), ważnej zarówno dla gatunków lęgowych, jak i migrujących. Ponadto 
została ona zaliczona do 10 systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walo-
rów. Jest to również korytarz ekologiczny o europejskiej randze.

Specjalny obszar ochrony Opole Lubelskie (PLH060054)
Jest to miejsce rozrodu nietoperza nocka dużego z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Znajdu-

je się ono w zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim - dawnym pałacu 
Lubomirskich z XVII wieku. Znajduje się tu duża kolonia rozrodcza tego gatunku nietoperzy, druga pod 
względem wielkości w regionie. Obszar ten obejmuje również swym zasięgiem żerowisko nietoperzy.

Specjalny obszar ochrony Komaszyce (PLH 060063)
Znajduje się on w pobliżu miejscowości Komaszyce Stare oraz Wólka Komaszycka w Kotlinie Cho-

delskiej i obejmuje torfowisko niskie w dolinie dopływu Chodelki. Torfowisko przecina szosa asfaltowa 
(ze szlakiem rowerowym), a także liczne rowy melioracyjne. Są tu ciekawe zbiorowiska wodne i łąko-
we, a także zaroślowe i leśne. Występują w nich rzadkie i chronione rośliny: lipiennik Loesela, kukułka  
krwista, kukułka plamista, kruszczyk błotny, tłustosz dwubarwny, zerwa kulista, marzyca ruda, turzyca 
Dawalla, gnidosz błotny, pływacz zwyczajny, grzybienie białe, bobrek trójlistkowy i inne. Żyją tu także 
gatunki chronionych zwierząt, jak: rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba trawna, kumak nizinny, traszka 
zwyczajna, ropucha szara, jaszczurka żyworodna, błotniak łąkowy i stawowy, derkacz, czajka, kszyk, 
świergotek łąkowy, brzęczka, łozówka, rokitniczka i inne. Jednakże głównym celem ochrony jest za-
chowanie siedlisk pięknego storczyka - lipiennika Loesela, którego populacja liczy tu ponad 400 okazów  
i jest największą na Lubelszczyźnie i jedną z większych w Polsce.

Ostrygojady nad Wisłą   fot. R. Siek Rybitwa białoczelna   fot. R. Siek

Obrączkowanie ptaków oraz zajęcia dydaktyczne z młodzieżą na obozie ornitologicznym w Kaliszanach   fot. J. Rosły

Widok na torfowisko Komaszyce   fot. J. Rosły

Storczyk kukułka krwistaRopucha szaraRzekotka drzewna

Tłustosz dwubarwny - roślina owadożerna
fot. J. Rosły
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K a z i m i e r s k i  P a r k  K r a j o b r a z o w y
Powstał w 1979 roku na powierzchni 14961 ha. Jego wyjątkowa atrakcyjność wynika z nagroma-

dzenia i połączenia na niewielkiej przestrzeni walorów zabytkowej architektury z elementami przyrody 
(słynne labirynty wąwozów lessowych). I choć w zdecydowanej większości leży on na północ od po-
wiatu opolskiego, to jego południowy skrawek obejmuje wspomniane już, niezwykle interesujące, obiek-
ty przyrodnicze powiatu, jak „Skarpa Dobrska” i „Ośmiornica Rogowska”. Zwiedzanie ich umożliwiają 
oznakowane ścieżki dydaktyczne.

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, węży-
mord stepowy, oman wąskolistny, ostnica włosowata i inne). Swoje stanowiska mają tu również niezwy-
kle 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.

Łany zawilców wielkokwiatowych w rezerwacie „Skarpa Dobrska”

Miłek wiosenny

Owoce wisienki karłowatej

Pierwiosnka lekarska

Odkrywki skał węglanowych przy trasie

Wspinaczka wąwozem w kierunku wierzchowiny   fot. J. Rosły

Stromy, malowniczy zjazd do wsi Dobre Obrywy ścian lessowych w wąwozie

Zanokcica skalna

Odsłonięcia skalne 
na urwistych ścianach „Skarpy Dobrskiej” 
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Ścieżka dydaktyczna „Rogów”
Ten niezwykły labirynt głębokich wąwozów lessowych koło miejscowości Rogów z lotu ptaka przy-

pomina 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, pa-
protka 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.

Wąwóz lessowy na trasie czerwonej

Początek trasy czerwonej drogą nad potokiem   fot. J. Rosły

Martwica wapienna przy ścieżce

Odkrywka skalna na ścianie wąwozu
Łan zawilców pośród

wiosennych leśnych wąwozów

Wawrzynek wilczełyko

Dolina potoku w pobliżu źródeł
Kwitnące przylaszczki

Parzydło leśne

Potok w wąwozie wzdłuż trasy zielonej
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W r z e l o w i e c k i  P a r k  K r a j o b r a z o w y
Utworzony został w 1990 roku na powierzchni 4989 ha. Leży w całości w powiecie opolskim na 

terenie gmin Józefów i Opole Lubelskie. Obejmuje głównie Wzniesienia Urzędowskie i niewielki frag-
ment Małopolskiego Przełomu Wisły. Cechuje go niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, którą tworzą 
strome krawędzie doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, a także wysokie wydmy piaszczyste w dolnym 
odcinku Potoku Wrzelowieckiego, którego dolina stanowi przyrodniczą i krajobrazową oś parku. Nie-
zwykle malowniczy, a także cenny geologicznie jest dawny kamieniołom na prawym brzegu Wisły na 
południe od Piotrawina. Na urwistej, 40-metrowej ścianie odsłonięty jest tu jeden z najciekawszych  
w Europie profili górnej kredy. Roztacza się stąd wspaniały, rozległy widok na całą dolinę Wisły. Spotkamy 
tu liczne płaty muraw kserotermicznych z rzadkimi roślinami stepowymi (wisienka stepowa, len złocisty, 
miłek wiosenny, powojnik prosty, oman wąskolistny i inne). Koło Kaliszan planuje się utworzenie rezer-
watu faunistycznego „Wyspa Kaliszańska”, chroniącego ostoje ptactwa wodno-błotnego. Na wyspie tej 
od lat odbywają się powszechnie znane obozy ornitologiczne. Prawie 40% powierzchni parku porasta-
ją lasy, głównie grądowe (grabowo-dębowe), a także bory mieszane (sosnowo-dębowe). Występuje  
w nich wiele roślin rzadkich i chronionych (tojad dzióbaty, mieczyk dachówkowaty, pluskwica europej-
ska, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, podkolan biały, bluszcz i inne). Spośród rzad-
kich zwierząt w lasach tych występuje m.in.: orzesznica, borsuk, łasica, kuna i tchórz. Duże walory kra-
jobrazowe 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 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.

W pobliżu zespołu pałacowo-parkowego w Kluczkowicach, nad pobliskimi stawami i w najciekaw-
szych ostępach leśnych, często postrzępionych malowniczymi wąwozami, utworzona została ciekawa 
ścieżka spacerowa (znaki koloru zielonego). Na jej trasie można podziwiać opisane powyżej walory kra-
jobrazowe i przyrodnicze tego terenu.

Lilia złotogłów

Widok na dawny kamieniołom w Piotrawinie

Len złocisty Powojnik prosty Trasa rowerowa w tutejszych lasach   fot. J. Rosły

Ropucha zielona

Jaszczurka zwinka

Mieczyk dachówkowaty

Dąb szypułkowy (520 cm obwodu)
w zespole dworsko-parkowym w Kluczkowicach

Dawny pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

Pomnikowa sosna zwyczajna (obwód 290 cm)
w kluczkowickim parku
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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 kol-
czysty, 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 pola-
na, na skraju której zobaczymy pomnik i krzyż upamiętniający zwycięską bitwę, jaką stoczyły tu oddziały 
powstańcze pod dowództwem gen. Michała Jana Heydenreicha (pseud. Kruk).

Pomnik i krzyż powstańczy na wzniesieniu

Kwiat jabłoni - symbol tej krainy

Trasa ścieżki pośród kwitnących sadów

Jeden z wąwozów lessowych na Złotej Górze

Żyzny las grądowy na wierzchowinie

Gnieźnik leśny - piękny storczyk bezzieleniowy

Bluszcz oplatający pień sosny

Wyprawa rowerowa na Złotą Górę   fot. J. Rosły

Wąwóz leśny na szczycie wzniesienia
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C h o d e l s k i  O b s z a r  C h r o n i o n e g o  K r a j o b r a z u
Utworzono go w 1990 roku na powierzchni 23339 ha, z czego ponad 93% znajduje się w granicach 

powiatu opolskiego. Zajmuje on prawie w całości równinne obniżenie Kotliny Chodelskiej, a także nie-
wielkie fragmenty krain z nią sąsiadujących. Większość Chodelskiego OCK zajmują naturalne wilgotne 
łąki, na których spotkamy rzadkie gatunki roślin, jak np.: kruszczyk błotny, kukułka krwista, tłustosz dwu-
barwny i inne. Na licznych stawach w dolinie Chodelki gnieżdżą się rzadkie gatunki ptactwa wodnego 
(perkoz rdzawoszyi i dwuczuby, czapla siwa, bąk, bączek, łabędź niemy, cyraneczka, płaskonos i inne). 
Rozległe przestrzenie tej cichej i spokojnej krainy oraz jej wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
zachęcają do korzystania z licznych tu tras rowerowych, a także pieszych ścieżek dydaktycznych.

Ścieżka dydaktyczna „Kleniewo”
Urządzona została w miejscowości Pomorze koło Opola Lubelskiego i obejmuje malownicze spię-

trzenie 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 wi-
dokowa 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 po-
dziwiać 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.

Tablica informacyjna przy ścieżce   fot. J. Rosły

Staw i stary młyn we wsi Pomorze

Na szlaku rowerowym

Początek ścieżki dydaktycznej „Kleniewo” Platforma widokowa nad rozlewiskiem

Malownicze spiętrzenie Chodelki Urwisty brzeg rzeki przy trasie

Jesienny las w pełnej krasie   fot. J. Rosły

Kaskada na rzece

Śródleśne rozlewisko
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Szlak tematyczny „Grodziska nad Chodelką”
Szlak ten ma nieco odmienny charakter od poprzednich ścieżek. Łączy bowiem elementy tradycyj-

nego krajobrazu kulturowego doliny Chodelki z obiektami zabytkowymi, jakimi są zachowane w posta-
ci 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 wczesnośrednio-
wiecznych założeń obronnych między Wisłą a Bugiem. Wędrówka piesza lub rowerowa wzdłuż doli-
ny 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 ro-
werową „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.

Kwitnące łąki w dolinie Chodelki 

Na rowerowym szlaku w dolinie Chodelki

Tablica informacyjna przy grodzisku Chodlik

Tablica w Żmijowiskach   fot. J. Rosły

Wnętrze zrekonstruowanej prasłowiańskiej chaty   fot. J. Rosły

Wejście na teren dawnego grodziska w Żmijowiskach
Figura Światowida

Rzeźby prasłowiańskich wojowników Festyn archeologiczny w Żmijowiskach   fot. J. Rosły

Dawni wojownicy na festynie   fot. J. Rosły
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P o w i a t  o p o l s k i  z a p r a s z a :

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
Kluczkowice Osiedle 7   24-300 Opole Lubelskie
tel./fax (81) 827 10 67,  fax (81) 827 10 06
tel. kom. 506 111 513
e-mail: muzeum@opole.lublin.pl

Ekspozycja stała, ilustrująca historię i kulturę regionu oraz wysta-
wy czasowe

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa
ul. Opolska 2m   24-310 Karczmiska I
tel. (81) 828 70 18,  506 111 513
www.nadwislanskakolejka.pl

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa oferuje przejazdy pociągiem 
turystycznym na trasie: Nałęczów-Wąwolnica-Karczmiska-Opole 
Lubelskie

G o s p o d a r s t w a  a g r o t u r y s t y c z n e :

Gospodarstwo agroturystyczne „Na Skraju Lasu”
Andrzej i Danuta Kwiatkowscy
ul. Leśna 26   24-350 Chodel
tel. 604 402 124
www.agro.chodel.com   e-mail: agro@chodel.com

Gospodarstwo agroturystyczne Anna Dziechciarz
Górna Owczarnia 16   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 36 49

Gospodarstwo agroturystyczne Jan Ptak
Kazimierzów 37 a   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 54 54

Gospodarstwo agroturystyczne
Jadwiga i Stanisław Dąbscy
Kępa Chotecka 27A   24-313 Wilków
tel. (81) 828 31 25

Gospodarstwo agroturystyczne Anna Bandzarewicz
Kol. Szczekarków 31   24-313 Wilków
tel. (81) 828 22 11

Gospodarstwo agroturystyczne
Elżbieta i Eugeniusz Fijołek
ul. Przemysłowa 40N   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 37 24
Wieś Pomorze gm. Opole Lubelskie
tel. (81) 827 37 63,  661 432 737,  502 422 073
www.agroturystyka.turystyka.pl
e-mail: umichasi@op.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Renata Ciepielewska
Rogów 128   24-313 Wilków
tel. (81) 828 20 84

Gospodarstwo agroturystyczne
Elżbieta i Roman Ciepielewscy
Rogów 129   24-313 Wilków
tel. (81) 828 20 69

Gospodarstwo agroturystyczne Elżbieta Przepiórka
Szczekarków 26   24-313 Wilków
tel. (81) 828 10 66

Gospodarstwo agroturystyczne Grzegorz Górecki
Zaborze 21   24-310 Karczmiska
tel. 660 813 065

Kwatery na wsi Robert Sawiarski
Rybitwy 61   24-340 Józefów na Wisłą
tel. 501 323 437
e-mail: zzbob@wp.pl

B a z a  g a s t r o n o m i c z n o - n o c l e g o w a :

GMINA PONIATOWA:
Restauracja „Pod Kogutem”
Tomasz i Jerzy Nieradka
ul. Brzozowa 4   24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 41 50
www.pod.kogutem.w.interia.pl

Hotel „Słowik” Restauracja
ul. Spacerowa 3   24-320 Poniatowa
tel./ fax (81) 820 41 61
www.hotel-slowik.pl

Bar restauracyjny „TUKAN” Irena Oleszczak
ul. 11 Listopada 3   24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 37 90

Hotelik „Olivia” Andrzej Rosiński
ul. Kraczewicka 15   24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 40 53

GMINA OPOLE LUBELSKIE:
Hotel „KARCZMA OPOLSKA” Marian Chęć
ul. Kościuszki 6   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 41 71

„RATUSZ CAFE” Magdalena Teresińska
ul. Nowy Rynek 6   24-300 Opole Lubelskie

„Piwiarnia Marzycieli” Janusz Szychowski
ul. Targowa 1   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 39 45

„Pizzeria Capri” Jolanta Sobczuk, Karol Jaszczyński
ul. Puławska 19   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 60 10

„Piwnica Smaku” Pizza & Restaurant
ul. Lubelska 13   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 475 50 50,  (81) 473-22-77

„Pizzeria Piramida”
ul. Fabryczna 4   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 62 97

Bar „Rarytasy Krzycha” Krzysztof Lipa
ul. 25-lecia PRL 4   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 61 83

Bar „ULA”
ul. Lubelska 4   24-300 Opole Lubelskie
tel. 600 350 194

Firma Kateringowa Maria Żydek
ul. Al. 600-lecia   24-300 Opole Lubelskie
tel. 507 986 628 

„Ośrodek Wypoczynkowy nad Młyńskim Stawem”
Kluczkowice Osiedle 17   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 14 19

Baza noclegowo-wypoczynkowa
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego
Kluczkowice Osiedle   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 12 40

„Zajazd Rybacki”
Wola Rudzka 34   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 31 76

Pensjonat „Bajka”
ul. Trzebiesza 4   24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 52 87

GMINA CHODEL:
„GOLD BAR” Norbert Dubil
ul. Targowa   24-350 Chodel
tel. (81) 829 12 89

GMINA WILKÓW:
BAR GS „SCH” Wilków
24-313 Wilków
tel. (81) 828 34 51

GMINA ŁAZISKA:
Ośrodek Szkoleniowy „Zielona Szkoła”
Ośrodek Usług Edukacyjnych w Lublinie
Piotrawin 99   24-335 Łaziska
tel. (81) 828 01 76

GMINA KARCZMISKA:
Restauracja „KRAMPA”
ul. Centralna   24-310 Karczmiska I
tel. (81) 828 72 72,  tel. kom. 607 80 26 23

GMINA JÓZEFÓW nad WISŁĄ:
Hotel Bursztynowy Restauracja
ul. Nadwiślańska 19   24-340 Józefów nad Wisłą
tel. 501 345 634,  502 710 925
www.hotelbursztynowy.pl   e-mail: recepcja@hotelbursztynowy.pl

O z n a k o w a n i e  s z l a k ó w  t u r y s t y c z n y c h

Wydawca:

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 22 60, fax (81) 827 22 36
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl, www.opole.lublin.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 20 61
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