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Widok ze Szczelińca Wielkiego na Skalniak 
fot. Tadeusz Kandefer

Park Narodowy Gór Stołowych 
Kraina zrodzona z morza



Stołowych botaniczny ewenement, nad którego 
pochodzeniem ciągle głowią się naukowcy.

Park Narodowy Gór Stołowych
Skały, choć nieożywione, to też przyroda. Park 
Narodowy Gór Stołowych utworzono głównie 
po to, aby chronić właśnie ją. Unikalne formacje 
geologiczne, fantastycznie ukształtowane przez 
naturę piaskowce Szczelińca Wielkiego – oto 
magnes, który przyciągał tutaj ludzi już wtedy, 
gdy turystyka była dopiero w powijakach. 
Mroczny labirynt Błędnych Skał nie ma 
odpowiednika w całej Polsce, a i na świecie 
trudno znaleźć coś podobnego. Szczeliny  
w skałach przyciągają nietoperze, które 
występują tu w liczbie kilkunastu gatunków. 
Skalne nisze są także doskonałym miejscem 
do gniazdowania puchaczy – największych 
europejskich sów. Lasy Gór Stołowych  
są dość silnie przekształcone przez ludzi,  
ale dają schronienie licznym gatunkom zwierząt. 
Górskie torfowiska porasta między innymi 
sosna błotna – odkryty właśnie w Górach 

Szczeliniec Wielki i Mały 
fot. Tadeusz Kandefer



Żółw, Grzyby, Fotel Pradziada). Znajdują się  
tu również głębokie szczeliny i korytarze 
(Piekiełko, Diabelska Kuchnia) tworzące 
labirynt wśród skał. Wewnątrz panuje swoisty 
mikroklimat, przez co w niektórych miejscach 
śnieg utrzymuje się aż do lipca.

Nasze logo 

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Od marca 2016 r. Park Narodowy Gór Stołowych  
posługuje się nowym logotypem. Przedstawia 
on stylizowaną formę skalną o nazwie 
Wielbłąd, która znajduje się na Szczelińcu 
Wielkim. W tle przedstawiony jest zarys całego 
Szczelińca Wielkiego – najwyższego szczytu 
Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Należy on do 
Korony Gór Polski i jest jedną z największych 
atrakcji turystycznych Sudetów. Pomimo 
niedużej wysokości bezwzględnej, szczyt ten jest 
widoczny już z daleka jako trapezoidalny masyw 
porośnięty lasem iglastym. Sylwetka Szczelińca 
jest doskonale widoczna i rozpoznawalna  
z okolic Kłodzka, Nowej Rudy czy Radkowa. 
Piaskowcowa powierzchnia szczytu zwietrzała 
i popękała, dzięki czemu tworzy różnorodne 
formy skalne, które swoim wyglądem często 
przypominają ludzi, zwierzęta i różne przedmioty 
(Wielbłąd, Mamut, Słoń, Kwoka, Małpolud, Pies, 

Wielbłąd na Szczelińcu Wielkim 
fot. Tomasz Mazur







Kurza Stopka w Błędnych Skałach 
fot. Tadeusz Kandefer

Co warto odwiedzić?

Strona WWW

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PNGS

Czynne całą dobę

Karłów 10, 57-350 Kudowa Zdrój +48 74 871 21 69 Nie

Bezpłatne. Noclegi odpłatne. 
Informacje o aktualnych 
cenach na stronie interentowej 
Parku.

zł

Szczeliniec Wielki

50°29’5”N, 16°20’25”E
50.484722, 16.340278

Nie Nie

Błędne Skały

50°28’49”N, 16°17’14”E
50.480278, 16.287222

Skalne Grzyby Wodospady Pośny

50°27’40”N, 16°25’3”E
50.461111, 16.4175

Nie

50°29’25”N, 16°21’31”E
50.490278, 16.358611

Nie

Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych

Codziennie, oprócz poniedziałków i świąt
w godzinach: 9.00 – 17.00 – konieczna 
wcześniejsza rezerwacja na stronie:
ekocentrum.pngs.com.pl

ul. Słoneczna 31 A, 57-350 Kudowa Zdrój +48 74 866 14 36

+48 74 866 14 36 +48 74 866 14 36

Tak

Bezpłatnezł

Informacje o aktualnych cenach 
biletów dostępne na stronie 
internetowej Parku

Informacje o aktualnych cenach 
biletów dostępne na stronie 
internetowej Parku

zł zł

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić  
ich aktualność na stronie.



Las świerkowy na Skalniaku 
fot. Tadeusz Kandefer

Szlak turystyczny – Szczeliniec Wielki

i przechodzi na północ w kierunku tarasu  
z Małpoludem, gdzie widać północną krawędź 
polskiej części Gór Stołowych. Następnie idziemy 
poprzez głębokie skalne szczeliny – Diabelską 
Kuchnię i Piekiełko. Wąską szczeliną nazywaną 
Czyśćcem udajemy się na taras widokowy Niebo  
i przechodzimy obok Kołyski – kilkunastotonowej 
piaskowcowej formy, którą bez trudu 
można wprawić w ruch. Dalej przechodzimy  
m.in. obok Kwoki. Stąd trasa doprowadza nas  
do południowych tarasów widokowych  
z panoramą południowej części Gór Stołowych, 
części Kotliny Kłodzkiej i otaczających ją pasm 
górskich Sudetów Środkowych. Powrót schodami 
do Karłowa obok formy skalnej zwanej Słoniem.

Najczęściej i najchętniej odwiedzana trasa 
w Górach Stołowych. Początkowo prowadzi 
deptakiem ze wsi Karłów (za znakami 
czerwonego i żółtego szlaku), po czym dociera 
do schodów wejściowych. Te wiodą do przełęczy 
między Szczelińcem Wielkim i Szczelińcem 
Małym (żółty szlak). Dalsza trasa pokrywa się ze 
ścieżką dydaktyczną „Skalnej Rzeźby”. W okolicy 
północnych tarasów widokowych znajduje się 
schronisko turystyczne PTTK „Na Szczelińcu”. 
Wchodząc na Szczeliniec Wielki pokonujemy 
około 680 kamiennych stopni. Od schroniska 
trasa prowadzi do najwyższego punktu całych 
Gór Stołowych – Fotela Liczyrzepy (punkt 
widokowy leży na wysokości 919 m n.p.m). Dalej 
trasa prowadzi obok znanego z logo Wielbłąda 

Szlaki turystyczne:

Piesze - 11 tras - ok. 110 km

Rowerowe - 4 trasy + fragmenty łącznikowe - ok. 60 km

Narciarskie (biegowe) - długość i przebieg zależny od warunków śniegowych

Ścieżki edukacyjne:

Wspinaczka skałkowa:

5 tras (kolejna ścieżka w budowie) - 14 km*

7 lokalizacji**

* Obecnie brak szlaków turystycznych w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na stronie Parku.
** Szczegółowe informacje na temat miejsc dopuszczonych do wspinaczki, okresów prowadzenia działalności wspinaczkowej  
oraz jej zasad dostępne są na stronie internetowej Parku.
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Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”

Skalne Grzyby 
fot. Tadeusz Kandefer

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31 
57-350 Kudowa Zdrój
tel. + 48 74 866 14 36, +48 74 866 20 97 
fax: +48 74 865 49 18
e-mail: pngs@pngs.com.pl
gorstolowych.ppn.gov.pl 
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