
To masz Umiń ski1) 

Tu ry sty ka w Ta trach – ich zwie rzę ta

Abs trakt 

Po stu lu je się, aby wie dzę na te mat oso bli wo ści bio ge ogra fii Tatr
do ce niać i lan so wać ja ko po ten cjal ne atrak cje tu ry stycz ne. Na le ży
pod kre ślać ro lę Tatr ja ko ostoi gi ną cych zwie rząt – ssa ków i pta ków
dra pież nych oraz ostoi du żych le śnych pta ków ku ro wa tych. Na le ży
zwra cać uwa gę na do strze gal ne tu śla dy epo ki lo dow co wej za pi sa -
ne w roz miesz cze niu zwie rząt i ro ślin, w po sta ci wy spo we go wy stę -
po wa nia or ga ni zmów wy so ko gór skich oraz roz miesz cze nia pół noc -
no -gó rski ego (za sięg zwie rzę cia skła da się z dwu od dziel nych, izo -
lo wa nych czę ści, jed nej na pół no cy, dru giej w gó rach); a tak że
obec no ści cie ka wych zwie rząt, cha rak te ry stycz nych dla wszyst kich
na szych gór. 
Sło wa klu czo we: Ta try, bio ge ogra fia, fau na wy so ko gór ska, osto ja
fau ny, roz miesz cze nie pół noc no -gó rskie. 

Abs tract

The ar tic le re com mends that the fa sci na ting bio ge ogra phy of the
Ta tra Mo un ta ins sho uld be ap pre cia ted and pro mo ted as a to urist at -
trac tion. The Ta tras are an im por tant re fu ge for a num ber of en dan -
ge red ani mals: pre da to ry mam mals (brown be ar, lynx, wolf), birds
of prey (gol den eagle, pe re gri ne fal con, eagle owl) and lar ge gal li -
form birds (ca per ca il le, black gro use, ha zel hen). Tra ces of the ple -
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isto ce ne gla cia tions are ob se rva ble he re in the pe cu liar ty pes of di -
stri bu tion of ani mals: the in su lar di stri bu tion of al pi ne ani mals, arc -
ti c-a lp ine di stri bu tion (the ran ge of a spe cies con si sts of two di scre -
te, iso la ted are as: one in the Arc tic, the other in the mo un ta ins of
Cen tral Eu ro pe). Li ving he re are al so se ve ral in te re sting ani mal spe -
cies that are com mon to all the mo un ta in ran ges of Po land. 
Key words: Ta tra Mts, bio ge ogra phy, al pi ne fau na, fau nal re fu ge,
arc ti c-a lp ine di stri bu tion. 

Wstęp

War to by ło by pod jąć sta ra nia, aby znacz ne na si le nie ru chu tu ry -
stycz ne go w Ta trach słu ży ło tak że pod nie sie niu po zio mu wie dzy
przy rod ni czej w spo łe czeń stwie. Mię dzy in ny mi świat zwie rzę cy
Tatr uka zu je wie le zja wisk – w za kre sie od cie ka wych do pa sjo nu ją -
cych – któ re jed nak wie lu prze wod ni kom nie są zna ne. By ło by wy -
so ce po żą da ne, aby oso by pro wa dzą ce wy ciecz ki umia ły prze ka zać
tu ry stom świa do mość, że od wie dza ją miej sce nie zwy kłe i to co naj -
mniej z dwu po wo dów. Po pierw sze, wy ciecz ka, pod czas któ rej ro -
zu mie my, co nas ota cza, da je wię cej ra do ści. Po dru gie, tu ry sta, któ -
ry po znał war tość przy ro dy Tatr, bę dzie oby wa te lem bar dziej świa -
do mym, że tę war tość na le ży chro nić. 

In for ma cje o ży wej przy ro dzie Tatr moż na i na le ży włą czać
w pro gram wy cie czek nie ja ko na dwa spo so by. Z jed nej stro ny, trze -
ba sa me mu mieć oczy otwar te i do ra dzać to tak że tu ry stom, że by
zo ba czyć, że by zwró cić uwa gę na plusz cza, orze chów kę czy pło -
cha cza hal ne go, co sta nie się do dat ko wą atrak cją wy ciecz ki. Przy
oka zji do brze prze ka zać ak tu al no ści – co i gdzie by ło ob ser wo wa ne
w ostat nim mie sią cu czy se zo nie. W tej ma te rii trze ba się zwró cić do
pra cow ni ków Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go al bo się gnąć do
kwar tal ni ka „Ta try”, któ re go kro ni ki zoo lo gicz ne re we la cyj nie łą czą
tem pe ra ment dzien ni kar ski z ab so lut ną na uko wą ści sło ścią. 

Z dru giej stro ny, war to uka zać tę przy ro dę w szer szym kon tek -
ście pra wi dło wo ści ży cia gór wy so kich, po rów nu jąc z Al pa mi, Pi re -
ne ja mi i in ny mi gó ra mi wy so ki mi. Wska zać, że gó ry sta no wią jak
gdy by wy spy śro do wi ska gór skie go na mo rzu śro do wi ska ni zin ne go
i stąd cha rak te ry stycz ne, wy spo we roz miesz cze nie zwie rząt i ro ślin
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wy so ko gór skich. War to tak że po wie dzieć o pra wach rzą dzą cych
przy ro dą ży wą, któ re prze ja wia ją się na tym te re nie, że nie prze rwa -
nie to czy się pro ces ewo lu cji, pro ces po wsta wa nia ga tun ków i po wo -
du je, że ko zi ce czy świ sta ki Tatr nie są iden tycz ne z al pej ski mi. Ze -
bra ne tu taj in for ma cje to jak gdy by naj skrom niej szy pro gram ta kie -
go wpro wa dze nia. Zwró co no w nim uwa gę tak że – a ra czej przede
wszyst kim – na te zwie rzę ta, któ rych fi gur ki nie wid nie ją na każ -
dym stra ga nie z pa miąt ka mi. 

Osto ja wy tę pio nych dra pież ni ków

Wszyst kie cy wi li za cje, tak że na sza eu ro pej ska, do kła da ły sta rań,
aby wy tę pić zwie rzę ta dra pież ne, zwłasz cza du że. Zwie rzę ta, któ re
nie gdyś za miesz ki wa ły ca ły ob szar Pol ski, zo sta ły w la sach ni zin -
nych, po za naj więk szy mi pusz cza mi, wy tę pio ne do szczęt nie naj -
póź niej na po cząt ku XX wie ku. W trud no do stęp nych do li nach ta -
trzań skich mia ły szan se prze trwać. Do tej ka te go rii na le ży niedź -
wiedź, ryś, wilk, pu chacz i orzeł przed ni. Bę dąc w Ta trach, war to
mieć świa do mość te go, że zwie dza my ich osto ję, mi mo że ry sia,
wil ka ani pu cha cza z pew no ścią nie zo ba czy my na wy ciecz ce. Syl -
wet kę or ła na nie bie moż na nie kie dy do strzec, ale to jed nak rzad -
kość, na ogół gnieź dzi się tu za le d wie jed na pa ra. Po za tym roz po -
zna wa nie pta ków dra pież nych w lo cie jest trud ne, do stęp ne tyl ko dla
dość za awan so wa nych mi ło śni ków or ni to lo gii. Po dob nie trud ne by -
ło by nie za wod ne roz po zna nie so ko ła wę drow ne go. Ten fa scy nu ją cy
dra pież ca od ra dza się z wol na po pa ru dzie się cio le ciach zu peł nej
nie obec no ści w Pol sce. Obec nie po ja wił się tak że w Ta trach i naj -
praw do po dob niej gnieź dzi się tu taj. 

Niedź wiedź – tu przede wszyst kim na le ży po sta wić wiel ki znak
ostrze gaw czy. Spo tka nie niedź wie dzia jest moż li we, bo roz mno ży ły
się nie co i ośmie li ły. Na le ży sta rać się omi jać je z da le ka, ab so lut nie
w żad nym ra zie nie zbli żać się i NIE KAR MIĆ! Wła ści wie wszyst -
kie pro ble my wy ni ka ją z bra ku wy obraź ni lu dzi, któ rym niedź wiedź
ko ja rzy się z plu szo wym mi siem do gła ska nia i przy tu la nia, nie zaś
z groź nym dra pież ni kiem, któ rym jest w rze czy wi sto ści. War to
przy po mnieć, że w ogro dach zoo lo gicz nych, na wet wśród ich do -
świad czo nych opie ku nów, niedź wie dzie po wo du ją wię cej nie szczę -

117



śli wych wy pad ków niż lwy i ty gry sy – wła śnie dla te go, że przed
lwem każ dy od ru cho wo ma się na bacz no ści, a „mi sia” – rów nie od -
ru cho wo – każ dy chciał by po gła skać. 

Osto ja gi ną cych ku ra ków

Po dob nie jak dra pież cy, na ca łym ob sza rze Pol ski gi ną trzy ga -
tun ki na szych du żych, ro dzi mych pta ków ku ro wa tych: głu szec, cie -
trzew i ja rzą bek. Przy czy ny ich gi nię cia są nie co bar dziej zło żo ne,
bo oprócz po lo wań i kłu sow nic twa dzia ła tu jesz cze ogól ne osu sza -
nie kra ju, wy ci na nie sta rych la sów i co raz licz niej sza pe ne tra cja lu -
dzi w la sach. Dla nich tak że Ta try to waż na osto ja, jed na z ostat nich.
Na po ka za nie ich pod czas wy ciecz ki trud no li czyć, ale prze cież pi -
szą cy te sło wa ob ser wo wał ja rząb ka, le cą ce go przez ca łą sze ro kość
Si wych Sa dów. Zi mą na śnie gu moż na cza sa mi zo ba czyć pta sie od -
cho dy, gru be na pa lec, zło żo ne z sa mych igieł świer ko wych – wi zy -
tów kę głusz ca. 

Śla dy epo ki lo do wej w roz miesz cze niu zwie rząt i ro ślin

Licz ne śla dy epo ki lo do wej moż na oglą dać w for mach rzeź by ta -
trzań skiej; ta kich jak cha rak te ry stycz ne pro fi le do lin i do li nek,
a tak że mi sy nie któ rych je zior (np. Mor skie go Oka), wy cię te i wy -
żło bio ne przez lo dow ce owej epo ki. Są jed nak tak że in ne śla dy,
a mia no wi cie cha rak te ry stycz ne ty py roz miesz cze nia zwie rząt: wy -
spo we roz miesz cze nie zwie rząt wy so ko gór skich oraz roz miesz cze -
nie pół noc no -gó rskie (za sięg zwie rzę cia skła da się z dwu od dziel -
nych, izo lo wa nych czę ści, jed nej na pół no cy, dru giej w gó rach). 

Wszyst kie zwie rzę ta wy so ko gór skie al bo więk szość z nich (np.
ko zi ce), na po tka my nie tyl ko w Ta trach, ale tak że w Al pach, Pi re ne -
jach i wie lu in nych gó rach wy so kich. Two rzą one wy spy śro do wi ska
gór skie go wśród ni zin. Gdy pod czas ostat nie go zlo do wa ce nia po -
kry wa lo do wa okry wa ła zie mie Pol ski aż do dzi siej sze go dol ne go
bie gu Bu gu, ko zi ce za miesz ki wa ły jed no li ty ob szar, le żą cy mię dzy
lą do lo dem a lo dow ca mi Tatr, Alp, Pi re ne jów itd. Gdy kli mat się
ocie plał i lo dow ce za ni ka ły, ko zi ce stop nio wo wy co fy wa ły się w gó -
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ry. Jed no li ty ich za sięg roz padł się na po szcze gól ne wy spy, a jed no -
li ta pier wot nie po pu la cja na od ręb ne po pu la cje, izo lo wa ne na wza -
jem od sie bie. Od 15 000 –10 000 lat, czy li w cza sie schył ku ostat -
nie go zlo do wa ce nia, nie krzy żu ją się, nie wy mie nia ją ge nów,
a w każ dej po pu la cji gro ma dzą się mu ta cje, któ re mo gą być i czę sto
są od mien ne tu i tam. Dla te go dzi siaj ko zi ce ta trzań skie są nie co od -
mien ne ge ne tycz nie od ko zic al pej skich (są tak że nie co więk sze),
a jed ne i dru gie od ko zic pi re nej skich, kan ta bryj skich, ape niń skich
itd. Wiel kość róż ni cy za le ży od cza su, ja ki upły nął od mo men tu od -
dzie le nia się dwu po rów ny wa nych po pu la cji. Czy są to du że róż ni -
ce, czy ma łe, jest kwe stią oce ny. W kwe stii tej moż li wy jest spór. Na
ogół przyj mu je się, że ko zi ce z Pi re ne jów sta no wią od ręb ny ga tu -
nek, al pej skie i ta trzań skie zaś to dwa pod ga tun ki w ob rę bie jed ne -
go ga tun ku. Po dob nie zresz tą i do kład nie z te go sa me go po wo du
jest ze świ sta ka mi. Na sze ta trzań skie i al pej skie uwa ża my za dwa
pod ga tun ki jed ne go ga tun ku. 

Roz miesz cze nie pół noc no -gó rskie, np. orze chów ki, droz da ob -
roż ne go, czy krzy żo dzio ba świer ko we go, zo sta ło ukształ to wa ne
ana lo gicz nie do po przed nie go. Zwie rzę ta zwią za ne z chłod nym kli -
ma tem by ły sze ro ko roz miesz czo ne na przed po lu lą do lo du, na su nię -
te go ze Skan dy na wii. Gdy lą do lód się wy co fy wał, na ni zi nach Pol -
ski zro bi ło im się zbyt cie pło. Część wy co fa ła się w Ta try, część po -
dą ży ła za ustę pu ją cym lą do lo dem na pół noc. Gdy po pu la cje gór skie
i pół noc ne zo sta ły od sie bie od dzie lo ne, tak że i wśród nich za czę ły
się gro ma dzić od ręb no ści ge ne tycz ne. Dzi siaj droz dy ob roż ne z gór
są uwa ża ne za pod ga tu nek od ręb ny od tych ze Skan dy na wii. 

Zwie rzę ta wy so ko gór skie

Ta try, mi mo iż niż sze i mniej roz le głe od Alp czy Pi re ne jów, ma ją
jed nak że cha rak ter gór wy so kich, co wią że się mię dzy in ny mi z obec -
no ścią wy so ko gór skich ga tun ków zwie rząt o cha rak te ry stycz nym wy -
spo wym roz miesz cze niu. Tu taj każ dy wy mie ni przede wszyst kim ko -
zi cę i świ sta ka, cho ciaż ga tun ków o ta kim roz miesz cze niu jest wię cej. 

Przy tej oka zji war to przy po mi nać, że w ochro nie ga tun ko wej
zwie rząt, w jej współ cze snym ro zu mie niu, mie li śmy do ro bek już
w cza sach, gdy Pol ski nie by ło na ma pie Eu ro py. Za spra wą pol skich
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przy rod ni ków i po słów Sejm Kra jo wy dla Ga li cji uchwa lił we Lwo -
wie 5 paź dzier ni ka 1868 akt praw ny, któ re go ty tuł brzmiał: „Usta wa
wzglę dem za ka zu ła pa nia, wy tę pie nia i sprze da wa nia zwie rząt al -
pej skich, wła ści wych Ta trom, świ sta ka i dzi kich kóz”, opu bli ko wa -
ny w na stęp nym ro ku w „Dzien ni ku ustaw i roz po rzą dzeń kra jo -
wych dla Kró le stwa Ga li cyi i Lo do me ryi wraz z Wiel kiem Księ -
stwem Kra kow skiem”. Już wte dy do strze żo no za sa dę, istot ną do
dzi siaj – za kaz han dlu zwie rzę ta mi chro nio ny mi jest jed nym z naj -
waż niej szych ele men tów ochro ny. 

Dzi siaj i ko zi ce i świ sta ki na dal są w Ta trach! Przy odro bi nie
wy sił ku i cier pli wo ści, sko rzy staw szy z rad osób do świad czo nych,
moż na do wo li na pa trzeć się na ko zi ce w ich na tu ral nym śro do wi sku
tuż obok szla ków tu ry stycz nych. Za wdzię cza my to mą dro ści i da le -
ko wzrocz no ści na szych przod ków sprzed 150 lat. 

Ko zic na le ży wy pa try wać po wy żej gra ni cy la su, po mię dzy pła ta -
mi ko so drze wi ny i jesz cze wy żej, na wet wśród na gich tur ni. 

Świ sta ki miesz ka ją i że ru ją wśród ro ślin no ści wy so ko gór skiej
po wy żej gór nej gra ni cy la su. Zo ba czyć je nie co trud niej, bo za nie -
po ko jo ne zni ka ją w no rach, do no śnym świ stem ostrze ga jąc resz tę
są sia dów. Z dru giej jed nak stro ny, cza sa mi zda rza się ob ser wo wać je
z ta ra su sta cji ko lej ki li no wej na Ka spro wym Wier chu. 

Nor nik śnież ny za słu gu je, że by o nim mó wić za raz po ko zi cy
i świ sta ku, cho ciaż tu ry ści nie zo ba czą go na pew no. To jed no z tych
zwie rząt, któ rych zwy kły oby wa tel nie od róż nia od my szy, cho ciaż
róż nią się wy raź nie: ma ją od my szy dwu krot nie mniej sze uszy i ty leż
krót sze ogo ny. In ne ga tun ki nor ni ków ży ją na ni zi nach. Ten ży je po -
nad gór ną gra ni cą la su Pi re ne jów, Alp, Tatr, Kar pat i da lej aż po Kau -
kaz. I – po dob nie jak ko zi ce i świ sta ki – ta trzań skie nor ni ki śnież ne
nie są ge ne tycz nie iden tycz ne z po zo sta ły mi. Uwa ża my je za od ręb ny
pod ga tu nek. To spo ry gry zoń, wa ży ty le co 3-4 my szy do mo we, ale
na wet gdy by któ ryś że ro wał czy wę dro wał w dzień, za miast, jak zwy -
kle no cą, trud no by ło by go za uwa żyć wśród traw i ziół. 

Kla sycz nym wy spo wym, wy so ko gór skim roz miesz cze niem od -
zna cza ją się dwa ta trzań skie pta ki. Po mur nik to pta szek wiel ko ści
po dob nej do wró bla, ale kształ tu peł za cza, z dłu gim, cien kim, łu ko -
wa tym dzio bem. Do te go ma rzu ca ją ce się w oczy czer wo ne pla my
i du że bia łe krop ki na skrzy dłach. Je że li idzie my wzdłuż pio no wej,
wa pien nej ścia ny skal nej, np. na No sa lu, na le ży zwra cać uwa gę, czy
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wśród jej szcze lin nie krzą ta się on w po szu ki wa niu owa dów. Po -
mur nik nie od la tu je, tyl ko zi mą prze no si się w do li ny, cza sa mi
wręcz aż do Za ko pa ne go. 

Pło chacz hal ny jest nie co więk szy od wró bla i tro chę po dob ny do
nie go z kształ tu i ogól ne go ko lo ry tu. Jest jed nak ab so lut nie nie do
po my le nia, gdyż no si spo ry trój kąt ny kra wat, śnież no bia ły w ma łe,
czar ne plam ki. Idąc szla kiem, pro wa dzo nym grzbie ta mi Tatr Za -
chod nich, trze ba wy pa try wać że ru ją cych pło cha czy na zie mi, wśród
traw i ziół. Gniaz do jest zwy kle ukry te pod gła zem czy w za ło mie
skal nym. To ga tu nek o bar dzo nie zwy kłej bio lo gii roz ro du. W prze -
ci wień stwie do więk szo ści pta ków śpie wa ją cych, u pło cha czy hal -
nych śpie wa ją tak że sa mi ce. Po nad to za miast ty po wej, trwa łej pa ry
sam ca i sa mi cy, wspól nie wy cho wu ją cej pi sklę ta, two rzą one naj -
czę ściej w tym ce lu ko mu ny, zło żo ne z pa ru sam ców i pa ru sa mic.
Pło cha cze nie od la tu ją, mo że my je wi dzieć tak że zi mą, ale wte dy
w do li nach, czę sto opo dal schro nisk. 

Ma my tak że w Ta trach ro śli ny roz miesz czo ne we dle te go sa me -
go mo de lu, to zna czy ro sną ce we wszyst kich gó rach wy so kich Eu -
ro py. Na le ży tu mię dzy in ny mi ku klik gór ski, któ re go zło ci sto żół -
tych kwia tów war to wy pa try wać na ha lach na wet od ma ja aż do
wrze śnia mię dzy ko so drze wi ną i wy żej, mię dzy tur nia mi, ra czej
wśród skał gra ni to wych. 

Do kład nie tak sa mo jest roz miesz czo na geo gra ficz nie sza rot ka, ale
ro śnie wy łącz nie na ska łach wa pien nych, np. Ko mi nów Tyl ko wych. 

Zwie rzę ta (i ro śli ny) pół noc no -gó rskie

Kla sycz ne roz miesz cze nie pół noc no -gó rskie pre zen tu je w Pol sce
świerk! Ma ło kto już pa mię ta, że wszyst kie świer ki w oko li cach Po -
zna nia, Ło dzi czy War sza wy zo sta ły tam po sa dzo ne przez czło wie -
ka, po za ich na tu ral nym za się giem, obej mu ją cym gó ry i pod gó rza,
a na stęp nie do pie ro pół noc no- wscho dnie po gra ni cze kra ju, od Ma -
zur do Pusz czy Bia ło wie skiej. 

Roz miesz cze nie świer ka po wta rza do kład nie krzy żo dziób świer -
ko wy, ptak odro bi nę więk szy od wró bla, w bar wach oliw ko wych
i rdza wych, z dziw nym dzio bem o prze dłu żo nych i skrzy żo wa nych
koń cach. Je że li idąc wśród świer ków, ob fi cie ob wie szo nych doj rza -
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ły mi szysz ka mi, po sły szy my spa da ją cą szysz kę, war to się za trzy -
mać. Być mo że za chwi lę bę dą spa dać na stęp ne, bo tam wy so ko że -
ru je stad ko krzy żo dzio bów, któ re ob ci na ją szysz ki i wy dłu bu ją
z nich na sio na ty mi spe cjal nie przy sto so wa ny mi dzio ba mi. W ra zie
nie uro dza ju szy szek od by wa ją nie re gu lar ne, nie raz da le kie wę drów -
ki w po szu ki wa niu po ży wie nia. Je że li jed nak świer ki ob ro dzi ły,
moż na je wi dzieć przez ca łą zi mę. Po nie waż krzy żo dzio by tak że
swo je pi sklę ta kar mią na sio na mi świer ka, gnież dżą się o zu peł nie
nie wy obra żal nej po rze, na wet już w lu tym, pod czas mro zów. 

Po dob nie roz miesz czo na jest orze chów ka. Wiel ko ści go łę bia
miej skie go, ale znacz nie smu klej sza, z du żym, moc nym dzio bem,
brą zo wa w kre mo we krop ki i z ciem no brą zo wą czap ką. Ży je ona we
wszyst kich na szych gó rach, od Gór Izer skich po Biesz cza dy, ale
w Ta trach naj ła twiej ją spo tkać, bo oswo iła się na ty le, że przy cho -
dzi na we ran dy schro nisk i szpe ra na sto łach. To jest ta gór ska część
roz miesz cze nia orze chów ki. Część pół noc na obej mu je pół noc no-
wscho dnie na ro że kra ju, od Ma zur do Pusz czy Bia ło wie skiej. Orze -
chów ka jest osia dła, mo że my ją na po ty kać tak że zi mą w tych sa -
mych miej scach co la tem. 

Nie co ina czej wy glą da pół noc no -gó rskie roz miesz cze nie droz da
ob roż ne go. Jest on wiel ko ści i kształ tu ko sa, jest jed nak nie co mniej
czar ny, a każ de pió ro jest oto czo ne sre brzy stą ob wód ką. Do te go ma
na pier si wiel ki bia ły pół księ życ, jak ryn graf. Droz da ob roż ne go
moż na cza sem wi dzieć na ni sko po ło żo nych po la nach, jak np. Wy -
żnia Ki ra Mię tu sia, sie dzą ce go na niż szych ga łę ziach ota cza ją cych
krze wów al bo ska czą ce go po zie mi wśród ziół i po lu ją ce go na
dżdżow ni ce. Je go obec ność w Ta trach i in nych na szych gó rach to
gór ska część za się gu, obej mu ją ca tak że Pi re ne je, Al py, Kar pa ty itd.
Część pół noc na to gó ry na Pół wy spie Skan dy naw skim i gó ry w pół -
noc no -z acho dnich re gio nach Wysp Bry tyj skich. Te dwie czę ści za -
się gu roz dzie li ły się na ty le daw no, że droz dy ob roż ne pół noc ne,
skan dy naw skie i bry tyj skie z jed nej stro ny, z dru giej zaś droz dy ob -
roż ne z gór w cen trum Eu ro py są od ręb ny mi pod ga tun ka mi. Droz dy
ob roż ne od la tu ją na zi mę na obrze ża Mo rza Śród ziem ne go, za rów -
no po stro nie eu ro pej skiej, jak i afry kań skiej. Pod czas prze lo tów wi -
du je się je w Pol sce tak że po za gó ra mi. To są te skan dy naw skie. 

Jesz cze nie co od mien nie jest roz miesz czo na cze czot ka, ma leń ki
pta szek, wiel ko ści si ko ry mo drej, wy róż nia ją cy się czer wo ną plam -
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ką na czo le. Sam ce ma ją tak że czer wo ną pierś i ku per. U nas gnież -
dżą się one bar dzo nie licz nie, tyl ko wy so ko w Ta trach, np. nad Mor -
skim Okiem czy w Do li nie Pię ciu Sta wów. Pół noc ich za się gu to
Pół wy sep Skan dy naw ski i Wy spy Bry tyj skie. Zi mą wę dru ją ce sta da
cze czo tek – tych z pół no cy – wi du je my w ca łym kra ju. 

Jest wie le ro ślin o wy ra zi ście pół noc no -gó rskim roz miesz cze niu,
to zna czy ta kich, któ re ro sną w naj wyż szym, al pej skim pię trze
w gó rach oraz na da le kiej pół no cy, w ark tycz nej tun drze. Tu na le ży
m. in. dę bik ośmio płat ko wy oraz dwie wierz by pło żą ce się po zie mi:
wierz ba żył ko wa na i wierz ba ziel na. 

Zwie rzę ta gór skie

Pew na licz ba zwie rząt za sie dla więk szość gór Eu ro py i wszyst -
kie na sze gó ry, w tym tak że Ta try. Tak roz miesz czo ny jest pluszcz,
miesz ka niec by strych po to ków o ka mie ni stym dnie. Je że li na sza
dro ga wie dzie wzdłuż po to ku, na le ży co pa rę chwil rzu cać okiem na
ka mie nie i gła zy le żą ce w je go ko ry cie. Mo że my tam do strzec za -
baw ną fi gur kę ptasz ka, wy glą da ją cą jak kul ka ko lo ru świe że go
kasz ta na, z za dar tym dzio bem i ogo nem oraz wiel ką śnież no bia łą
pla mą na pier si. War to po świę cić pa rę chwil na ob ser wa cje, jak
spraw nie nur ku je i po ja wia się zno wu, trzy ma jąc w dzio bie zło wio -
ne go na dnie owa da. Pluszcz jest cał ko wi cie osia dły, więc na wet
w środ ku śnież nej i mroź nej zi my mo że my po dzi wiać pa rę plusz czy
do kład nie w tym sa mym miej scu, w któ rym na wio snę wy cho wy -
wa ła pi sklę ta. W do brych sie dli skach, np. w Do li nie Ko ście li skiej,
moż na li czyć na spo tka nie plusz cza prze cięt nie co pół ki lo me tra. 

Je że li zda rzy nam się iść ścież ką przez las pod czas desz czu,
zwłasz cza wcze snym ran kiem po dżdży stej no cy, na le ży pa trzeć na
zie mię na ścież ce i w le sie. To jest po ra, kie dy mo że my spo tkać sa -
la man drę oraz dru gie go miesz kań ca na szych gór – rów nie cha rak te -
ry stycz ne go, a mniej zna ne go po mro wa błę kit ne go. To du ży śli mak
na gi, bez musz li, bar wy od nie bie skiej do gra na to wej, cza sem fio le -
to wej. Je że li się do brze wy cią gnie, mo że mieć 10 cm dłu go ści. 
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Aneks – na zwy na uko we wy mie nio nych ga tun ków
Cie trzew, Te trao te trix

Cze czot ka, Car du elis flam mea

Dę bik ośmio płat ko wy, Dry as octo pe ta la

Drozd ob roż ny, Tur dus to rqu atus

Głu szec, Te trao uro gal lus

Ja rzą bek, Te tra stes bo na sia

Ko zi ca, Ru pi ca pra ru pi ca pra

Krzy żo dziób świer ko wy, Lo xia cu rvi ro stra

Ku klik gór ski, Geum mon ta num

Niedź wiedź, Ur sus arc tos

Nor nik śnież ny, Chio no mys ni va lis

Orze chów ka, Nu ci fra ga ca ry oca tac tes

Orzeł przed ni, Aqu ila chry sa etos

Pluszcz, Cinc lus cinc lus

Pło chacz hal ny, Pru nel la col la ris

Po mrów błę kit ny, Biel zia ca eru lans

Po mur nik, Ti cho dro ma mu ra ria

Pu chacz, Bu bo bu bo

Ryś, Lynx lynx

Sa la man dra, Sa la man dra sa la man dra

So kół wę drow ny, Fal co pe re gri nus

Sza rot ka, Le on to po dium al pi num

Świ stak, Mar mo ta mar mo ta

Wilk, Ca nis lu pus
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