
DYSTANS: 3,8 km SUMA
PODEJŚĆ: 79 m trasa #3
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trasa
BATORÓWEK - NIKNĄCA ŁĄKA

Góry Stołowe to charakterystyczne 
pasmo górskie, gdzie zamiast 
wyraźnych wierzchołków widzimy 
płaską jak stół  powierzchnię, 
wyniesioną ponad 850 m.n.p.m.  
- jedne z nielicznych w Europie gór 
płytowych.

Gdzie idziemy? Wycieczkę rozpoczynamy 
w Batorówku, malutkiej osadzie z XVIII w. Na wschód 
od Batorówka przebiega granica Gór Stołowych. 
Stąd wyruszamy bardzo łatwym, niemalże płaskim
Praskim Traktem oznaczonym niebieskimi znakami 
szlaku pieszego w kierunku Karłowa, by po przebyciu 
niecałych 3 km skręcić w prawo na żółty szlak pieszy 
prowadzący na „Niknącą Łąkę”, będącą celem naszej 
wędrówki.

Co warto wiedzieć? Trasa w całości wiedzie 
przez świerkowy las równą, szutrową nawierzchnią 
o minimalnym nachyleniu, z którą powinna poradzić 
sobie nawet niedoświadczona grupa z osobą na 
wózku. Po dotarciu na Niknącą Łąkę, przez torfowisko 
poruszamy się drewnianą kładką o szerokości nieco 
ponad metr - można nią przejechać wózkiem inwalidz-
kim, czy też wózkiem dla dziecka. Po przejechaniu 
kładką możemy wrócić na parking tą samą drogą, lub  
kontynuować wycieczkę żółtym szlakiem poprowadzo-
nym przez Skalne Grzyby. Po dotarciu do pierwszej 
skały o charakterystycznym kształcie typowym dla 
Skalnych Grzybów polecamy zejść trawiastą ścieżką 
zaznaczoną na mapie, by wrócić na parking drogą, 
którą przyszliśmy. Dalsza część szlaku żółtego przez 
Skalne Grzyby jest całkowicie nieprzejezdna wózkiem. 
Proponowany wariant ma niecałe 500m długości

Gdzie odpoczniesz:  Ponieważ przy trasie, oprócz 
wiaty na parkingu, nie ma elementów zagospodaro-
wania turystycznego, warto na wycieczkę zabrać koc, 
lub karimatę, na której możemy usiąść i odpocząć. 
Obok parkingu przepływa o nazwie Czerwona Woda, 
jego otoczenie idealnie nadaje się na piknik.

Co zobaczysz: Jeszcze niedawno na tych obszarach 
istniało wiele torfowisk, jednak wskutek intensywnych 
działań melioracyjnych w XIX w. znaczne obszary 
zostały osuszone, a ich teren zajął las świerkowy. 
Obszar ochrony ścisłej Wielkie Torfowisko Batorowskie 
jest objęty całkowitym zakazem wstępu człowieka. 
Na szczęście istnieją tu inne miejsca dostępne turystom, 
gdzie możemy zobaczyć resztki torfowisk. Jednym 
z nich jest “Niknąca Łąka” ze specjalnie stworzoną 
ścieżką edukacyjną. Aby można było podziwiać 
podmokły teren, na łące wybudowano kilkusetmetro-
wą, drewniana kładkę umożliwiającą poruszanie się po 
podmokłym terenie. Przy drodze ustawione są tablice 
informacyjne, z których możemy dowiedzieć się 
ciekawych faktów na temat otaczającej nas przyrody.

Co może sprawić ci trudność? Przy tej trasie nie 
ma schroniska. Jedyne zagospodarowane dla turystów 
miejsce , to wiata turystyczna z miejscem na ognisko 
usytuowana przy parkingu. Przy wyborze wariantu 
powrotnego odcinkiem żółtego szlaku wiodącego na 
Skalne Grzyby, przejazd trasą jest trudny ze względu 
na liczne korzenie w pierwszej połowie trasy i wysoką 
trawę w drugiej części, więc by przejechać tam 
konieczny jest wózek terenowy i  asysta kilku osób.

Jak dojedziesz? Do Batorówka nie kursuje komunikacja 
zbiorowa, dojedziesz tylko samochodem. W Batorówku, 
przy wejściu na szlak niebieski jest do dyspozycji bezpłatny 
parking.

Trasa została opracowana w ramach akcji 
„Łączą nas góry - #KrokDalej z Merrell”.

Łączą nas góry to projekt Fundacji Ładne Historie, w ramach którego 
wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, zdobywamy sudeckie 
szlaki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
FB @łącząnasgóry
www.ladnehistorie.pl/krokdalej-z-merrell

Ciekawostk
a!

Droga ta przez wiele wieków stanowiła ważny szlak 

komunikacyjny, łączący Kotlinę Czeską z Dorzeczem Odry. 

Prowadzono tutaj zorganizowany transport przesyłek 

i osób, czego pozostałością są kamienie milowe 

wskazujące odległości na szlaku. Najważniejszym 

i zaskakującym elementem są pozostałości niezadrzewio-

nych torfowisk na „Niknącej Łące”, kiedyś typowych dla

tego obszaru.


