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Ok. 150 m od tego miejsca ścieżka odchodzi od rzeki 
skręcając w prawo. Po chwili dochodzimy do drogi leśnej, 
która zaprowadzi nas z powrotem do punktu wyjścia. 
Warto zwrócić uwagę na dorodne lipy drobnolistne przy 
trasie, a także zapoznać się z innymi umieszczonymi tu 
tablicami. Trasa kończy się na polu biwakowym, z które-
go rozpoczynaliśmy wędrówkę.

Koniecznie trzeba wrócić tu o innej porze roku, gdyż 
wrażenia będą zupełnie inne. Pięknie jest tu wiosną  
w świeżej, soczystej zieleni, pośród wiosennych kwiatów  
i śpiewu ptaków. Zupełnie inaczej latem, kiedy las jest 
ciemny i tajemniczy. Ale najładniej chyba jesienią, kiedy li-
ście drzew i krzewów mienią się pełnią kolorów, a okolicz-
ne lasy obfitują w grzyby. Leśnicy serdecznie zapraszają.
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Ścieżka przyrodnicza „Kleniewo” rozpoczyna się  
i kończy na polu biwakowym w miejscowości Pomorze 
koło Opola Lubelskiego, nad malowniczym spiętrzeniem 
rzeki Chodelki w pobliżu starego młyna. Znajdziemy tu 
miejsce na ognisko, wiatę ze stołami i ławami oraz szereg 
tablic informacyjnych. Trasa ścieżki ma ok. 3 km (1 godzi-
na marszu) i jest łatwa do przejścia. Tworzy pętlę, biegnąc 
najpierw w górę Chodelki po prawym jej brzegu, a następ-
nie wracając do punktu wyjścia drogą leśną. Oznakowana 
jest doskonale piktogramami na drzewach (biały kwadrat 
z zielonym paskiem po przekątnej). Wzdłuż trasy na 14 
przystankach ustawiono interesujące tablice informacyj-
ne. Możemy nauczyć się z nich np. rozpoznawać gatunki 
drzew, krzewów, roślin, grzybów, zgłębić tajniki lasu i go-
spodarki leśnej.

Zanim wyruszymy na trasę zapoznajmy się koniecznie 
z apelem leśników o przestrzeganie zasad bezpiecznego  
i kulturalnego zachowania się w lesie. Znajdziemy go na  
2 tablicach na początku trasy.

Pierwsza część ścieżki, biegnąca wzdłuż Chodelki pły-
nącej tu przez las, jest niezwykle malownicza (powalone 
drzewa, spiętrzenia, a nawet niewielkie wodospady). Tra-
sa wiedzie przez drzewostan sosnowy z domieszką dębu. 
W drugim piętrze zobaczymy graby, klony, dęby, a nad 
wodą dorodne olchy. Drzewostan sosnowy jest w trakcie 
przebudowy, dlatego po drodze mijamy kilka tzw. gniazd, 
na których prowadzone jest odnowienie lasu. Zagadnie-
nie to wyjaśni nam jedna z tablic.

Kiedy dojdziemy do śródleśnego rozlewiska rzeki, na 
jego skraju znajdziemy platformę widokową, z której mo-
żemy podziwiać krajobraz i obserwować ptaki. Warto się 
tu zatrzymać na dłużej. W pobliżu są ustawione ławki, na 
których można odpocząć.

Staw i stary młyn na początku trasy

Wiata i miejsce na ognisko

Początek ścieżki na polu biwakowym

Malownicze zakole Chodelki

Niewielki wodospad na rzece

Jesienią na trasie ścieżki
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Śródleśne rozlewisko rzeki


