


1. Na południu naszego kraju piętrzą się góry o charakterze alpejskim, 
jakie przez mieszkańców nizin uważane są za jedyne "prawdziwe" w 
naszym państwie - to Tatry. Przez pasmo prowadzą tajemnicze szlaki 
turystyczne z przepięknymi widokami, tu i ówdzie pobłyskują górskie 

jeziora, w których przeglądają się nieprzystępne szczyty.

Tatry są włączone do programu „Natura 

2000”, którego głównym celem jest 

zachowanie określonych typów siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin i 

zwierząt, które uważa się za cenne 

(znaczące dla zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego Europy) i zagrożone 

wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten 

ma być realizowany poprzez wyznaczenie  

i objęcie ochroną obszarów, na których te 

gatunki i siedliska występują.



2. Najprostszą miarą bogactwa gatunkowego określonego obszaru jest 

liczba gatunków, które na nim występują. Im więcej gatunków, tym 

większa 

Jest to, mówiąc wprost, liczba gatunków w zespole, siedlisku lub na danym 

obszarze. Bardziej szczegółowe miary różnorodności gatunkowej bazują na 

wskaźnikach matematycznych opierających się na liczbie gatunków w danym 

systemie przyrodniczym z uwzględnieniem ich liczebności lub innych 

zmiennych populacyjnych (np. biomasy, przepływu energii i materii). Jest ona 

jednym z poziomów różnorodności biologicznej.



ZWIERZĘTA TATR

Kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra

tatrica) – ssak z rodziny wołowatych, 

podgatunek kozicy północnej występujący w 

Tatrach oraz w Niżnych Tatrach na Słowacji. 

Jest najdalej na północ wysuniętą populacją 

kozicy.

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) to 

największy drapieżnik tatrzański. Jest zwierzęciem 

bardzo charakterystycznym i dzięki grubej, 

brązowej sierści, mimo iż jest dużym 

drapieżnikiem, od zawsze wzbudza sympatię -

szczególnie w Polsce, gdzie występuje jako jedyny 

gatunek z rodziny niedźwiedziowatych.



Świstak (Marmota marmota) - to duży gryzoń z 

rodziny wiewiórkowatych. Jego ciało pokryte jest 

gęstym futrem w kolorze z wierzchu 

szarożółtawym, spód jaśniejszy, ogon i wierzch 

głowy prawie czarne. Objęty jest ochroną. Świstaki 

tatrzańskie są mniejsze od świstaków alpejskich. 

Przeciągłe i przenikliwe gwizdy świstaków od 

zawsze wypełniały tatrzańskie doliny. Od tych 

charakterystycznych odgłosów pochodzi polska 

nazwa gatunkowa - świstak. 

Borsuk (Meles meles) – dawniej nazywany 

także jaźwcem, jest największym w Polsce 

przedstawicielem rodziny łasicowatych. 

Borsuk jest zwierzęciem łownym, myśliwi 

polują na niego od 1 września do 30 

listopada, a na terenach obwódów

łowieckich, w których występuje głuszec 

lub cietrzew przez cały rok. Występuje w 

całym kraju, ale nielicznie.



Traszka karpacka (Triturus montandoni) - to endemiczny 

gatunek płaza ogoniastego o brązowym lub oliwkowym 

grzbiecie z małymi, ciemnymi plamkami, strona brzuszna jest 

pomarańczowa. U samców podczas godów wyrasta na końcu 

ogona nić o długości 8 mm. Oprócz nici samce mają w tym 

okresie na grzbiecie 3 fałdy skórne.

Żmija zygzakowata (Vipera berus) – jest to jedyny 

jadowity gad żyjący na terenie naszego kraju. 

Występuje na całej powierzchni Polski, do 

wysokości 2000 m n.p.m, a jej długość waha się od 

55 do 60 cm, a tułów jest słabo oddzielony od głowy 

i ogona. Ubarwienie żmii może być różnorodne, 

dlatego warty zapamiętania jest fakt że brzuszna 

strona ciała, zazwyczaj jest jaśniej ubarwiona. 



ROŚLINY TATR

Urdzik karpacki (Soldanella carpatica) - zwyczajowo 

nazywany jaślinkiem – gatunek rośliny należący do rodziny 

pierwiosnkowatych. Jest endemitem zachodniokarpackim. 

Występuje głównie w Tatrach i na Babiej Górze, za to jest 

tam bardzo pospolity. Nieliczne stanowiska znajdują się 

także na Pilsku, Policy, w Gorcach i w Pieninach.

Sasanka alpejska (Anemone alpina L.) –

gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Typowy 

gatunek górski. Rośnie w górach Południowej i 

Środkowej Europy oraz na Kaukazie. W Polsce 

występuje w Sudetach (Góry Izerskie i 

Karkonosze), na Babiej Górze i w Tatrach.



Świerk pospolity (Picea

abies (L.) H. Karst.) - Świerk 

pospolity jest uznawany za 

drugie (po jodle) najwyższe 

rodzime drzewo europejskie -

w sprzyjających warunkach 

może on osiągać nawet ponad 

60m wysokości(!), choć 

normalnie rzadko przekracza 

40m. Dobrą cechą 

rozpoznawczą świerka 

pospolitego są jego zwisające 

szyszki, których podługowaty 

kształt przypomina „cygaro”. 

Tworzą się one głównie w 

okolicach wierzchołka 

drzewa, a jesienią opadają w 

całości.

Krokus (Crocus vernus) - to wieloletnia, 

ozdobnwiosennya, a także przyprawowa roślina 

bulwiasta. Kwiaty pojawiają się wiosną, ukazując się 

niekiedy spod warstwy śniegu. Wyrastają, podobnie 

jak wąskie liście, z młodych bulw przybyszowych.

Większość odmian ma kwiaty w różnych odcieniach 

fioletu, ale występują też odmiany żółte oraz 

wielokolorowe. Krokusy występują naturalnie na 

łąkach górskich. W ogrodach najlepiej sadzić je na 

trawniku, pod rozłożystymi drzewami liściastymi, 

gdzie wczesną wiosną dociera jeszcze wystarczająca 

ilość światła. Takie warunki rozwoju są dla krokusów 

najbardziej sprzyjające.



Szarotka alpejska (Leontopodium alpinum) - to bylina należąca 

do rodziny astrowatych. W środowisku naturalnym występuje w 

Europie - w Polsce można ją spotkać dziko rosnącą w Tatrach 

(jest objęta ścisłą ochroną gatunkową).

Jest to niska, rozetowa roślina, zwykle nieprzekraczająca 20 cm 

wysokości. Wytwarza łopatkowate liście. Roślina pokryta jest 

grubą warstwą filcowatego kutnera, chroniącą przed zimnem i 

upałami.

Szarotka kwitnie od lipca do sierpnia, ma dekoracyjne 

kwiatostany: koszyczki o biało-żółtym kolorze.

Lilia złotogłów (Lilium martagon) - to roślina cebulowa 

należąca do rodziny liliowatych. Występuje w Polsce w 

środowisku naturalnym (m.in. na terenach górskich). Jest 

to jednak gatunek rzadki, objęty ścisłą ochroną 

gatunkową. Zwykle osiąga do 1 m wysokości 

(maksymalnie do 1,5 m). Ma szerokie, lancetowate liście, 

a jej kwiatostan – grono – składa się z kilku lub kilkunastu 

drobnych kwiatów średnicy 2-4 cm. Lilia złotogłów 

kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty mają barwę różową lub 

białą i wydzielają intensywną woń, wabiącą motyle.
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