ściół w Bończy oraz kościoły w Skierbieszowie, Surhowie
i Orłowie Murowanym. Turystów mogą zainteresować
także zespoły pałacowe, otoczone parkami, w: Surhowie,
Orłowie Murowanym, Stryjowie, Kalinówce, Bończy i Łaziskach, park podworski w Hajownikach, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodzisko w Skierbieszowie
a także ruiny zamku rycerskiego w Orłowie Murowanym.
Przez teren Parku przebiegają znakowane szlaki piesze:
„Szlak po Działach Grabowieckich”, „Szlak Ariański”,
„Szlak Tadeusza Kościuszki” oraz Szlak Śladami Księdza
Stefana Wyszyńskiego po Ziemie Skierbieszowskiej. Poza
tym wyznaczona została pieszo-rowerowa ścieżka przyrodniczo-historyczna „Stryjowskie Wąwozy” oraz Skierbieszowska Trasa Rowerowa.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Bończy.
Fot. K. Wojciechowski

W granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele cennych zabytków. Wśród zabytków
architektury sakralnej warto zwrócić uwagę na, przebudowany ze zboru kalwińskiego, późnorenesansowy ko-
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Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
tel. 81 440 80 50
sekretariat.zlpk@lubelskie.pl
www.parki.lubelskie.pl

O utworzeniu w 1995 roku Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego zadecydowały walory krajobrazowe
terenu, a w szczególności jego nadzwyczaj zróżnicowana
rzeźba. Obok nizinnego krajobrazu rozległych dolin rzek
Wolicy i Wojsławki, przeważa tu krajobraz wyżynny, posiadający momentami cechy krajobrazu podgórskiego.
Działy Grabowieckie, na obszarze których położony jest
Park, są bowiem najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej wzgórza wznoszą się tu na wysokość 311 m n.p.m. i osiągają ok. 100 m wysokości względnej. Pasma wzgórz na
terenie Parku rozdzielone są dwiema szerokimi dolinami
dopływów Wieprza – Wolicy i Wojsławki. W Parku znajdują się także zbiorniki wodne w postaci stawów rybnych
i zbiorników retencyjnych.
Park wyróżnia się interesującą szatą roślinną. Lasy
zajmują niewielką część powierzchni Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego – zaledwie 20%. Nie mają one charakteru jednolitego kompleksu leśnego i stanowią jedynie
śródpolne „wyspy”. Ważnym gatunkiem w drzewostanach
jest buk, którego zwarty zasięg ma tutaj swoją północno
-wschodnią granicę. Inne gatunki tworzące drzewostan
tych lasów to: grab, lipa, wiąz, jawor i sosna. Na zboczach
wzgórz występują fragmenty dąbrów świetlistych, a wąwozy porastają wilgotne grądy i łęgi, z udziałem jesionu,
olchy i jawora.

Parki Krajobrazowe będące pod zarządem
Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych:
1. Krzczonowski Park Krajobrazowy
2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy
sekretariat.zlpk@lubelskie.pl

Uczestnicy rajdu pieszego po Skierbieszowskim
Parku Krajobrazowym. Fot. K. Wojciechowski

Skierbieszowski Park Krajobrazowy.
Wydawca: TAWA (www.tawa.pl)

Fot. K. Wojciechowski

Kwitnące rzepaki w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.
Fot. K. Wojciechowski

Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg porastają zbiorowiska
roślinności ciepłolubnej, dobrze rozwijającej się na żyznym lessowym podłożu, bogate w nietypowe gatunki
stepowe. Należą do nich m in.: wiśnia karłowata, róża
francuska i kosaciec bezlistny, umieszczone w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin. Do roślin z tej grupy należą
także: zawilec wielokwiatowy, ożanka właściwa, pajęcznica gałęzista, szałwia łąkowa, leniec pospolity , chaber
driakiewnik, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, pluskwica europejska, oman wąskolistny,
aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita.
W runie lasów spotyka się liczne gatunki górskie: żywiec
gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i kokorycz pusta. Spośród roślin, których siedliska można
odnaleźć w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym,
na uwagę zasługują: naparstnica zwyczajna, bluszcz oraz
storczyki: obuwik pospolity, storczyk purpurowy, gnieźnik leśny, podkolan biały, podkolan zielonkawy, a także
kruszczyki: błotny i krwisty.
Spośród ptaków, zasiedlających tereny leśne, Parku
warto wymienić: bociana czarnego, puchacza, puszczyka
uralskiego, uszatkę, dzięcioła średniego oraz muchołówki: małą i białoszyją. Awifauna łąk i pól reprezentowana

Obuwik posplity
Cypripedium calceolus.

Storczyk purpurowy
Orchis purpurea.

Fot. K. Wojciechowski

Fot. K. Wojciechowski

jest przez: błotniaka stawowego, czajkę, derkacza, rycyka,
a także kuropatwy i przepiórki. Zakrzewienia śródpolne
chętnie zasiedlają gąsiorki i srokosze. W wysokiej zabudowie kościelnej można natrafić na sowę o skrytym trybie
życia – płomykówkę. Nieliczne wody Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego są miejscem występowania: perkoza dwuczubego, perkozka, kokoszki wodnej, rybitwy
czarnej, bąka i brzęczki.
Buczyny w Lesie Łaziskim.
Fot. K. Wojciechowski

Malownicze wąwozy.

Puszczyk uralski Strix uralensis.

Lis Vulpes vulpes.

Dwór Świdzińskich w Łaziskach.

Fot. R. Jasiński

Fot. M. Bzowski
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Fot. K. Wojciechowski

