Monitoring gatunków zwierz t

*Kozica tatrza ska
Rupicapra rupicapra tatrica

Fot. 1. Kozica tatrza ska Rupicapra rupicapra tatrica w sukni letniej (© F. Zi ba)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: parzystokopytne ARTIODACTYLA
Rodzina: pustorogie BOVIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II (gatunek priorytetowy) i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik III
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a
Ochrona obszarowa  Tatrza ski Park Narodowy
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  CR
Polska czerwona ksi ga (2001)  CR
Czerwona lista dla Karpat (2003)  EN (w Polsce  EN)
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3. Opis gatunku
Kozica tatrza ska Rupicapra rupicapra tatrica jest autochtonicznym, chronionym przedstawicielem rz du parzystokopytnych. O rodzimym pochodzeniu kozicy w Tatrach wiadczy
znalezisko fragmentu czaszki z okolic Murania, którego wiek zosta okre lony na 10 500
do 10 720 lat (Blahout 1976), co dowodzi, e kozice zamieszkuj ce Tatry s reliktem okresu glacjalnego. W wyniku d ugotrwa ej izolacji tatrza skiej populacji kozic od populacji
yj cych w innych masywach górskich Europy powsta y znaczne ró nice kraniometryczne
(w wielko ci czaszki), oraz ró nice w zachowaniu si zwierz t, na podstawie których wyodr bniono podgatunek kozicy tatrza skiej (Blachout 1971).
Kozica Rupicapra rupicapra tatrica nale y do stosunkowo niedu ych ssaków kopytnych
(w porównaniu na przyk ad z takimi gatunkami jak daniel, jele , o czy ubr) z do wyra nie zaznaczonym dymorfizmem p ciowym: samce osi gaj wi ksze rozmiary i mas cia a.
Masa cia a doros ych osobników ulega wahaniom w ci gu roku, najwy sza jest jesieni ,
kiedy zwierz ta nagromadzi y przez lato znaczne zapasy t uszczu. Masa cia a doros ych
samców wynosi 2048 kg, a samic 1840 kg. D ugo cia a wynosi 110135 cm, d ugo
ogona 34 cm (z w osami do 10 cm), a wysoko w k bie 7085 cm. Przedstawiciele obu
p ci maj niewielkie (do 25 cm wysoko ci) rogi o charakterystycznym kszta cie: smuk e,
u podstawy proste, a na ko cu silnie hakowato wygi te ku ty owi. Rogi samców s bardziej
masywne i mocniej zakrzywione (fot. 1).
Na sta e uz bienie kozicy sk adaj si 32 z by.
Kozica ma kr p i mocn budow cia a, wygl dem i wielko ci przypomina nieco koz
domow . Szyja u nasady szeroka, szybko zw a si w kierunku g owy. G owa krótka,
z profilu o zarysie trójk ta, zako czona do w skimi czarnymi nozdrzami o du ych otworach. Oczy du e, z br zow t czówk , uszy ruchliwe, ostro zako czone, do du e (1013
cm d ugo ci). Ogon krótki, zako czony p kiem d u szych w osów. Wzd u grzbietu wyrasta grzywa d ugich o cistych w osów, które s stroszone w przypadku niebezpiecze stwa.
Nogi smuk e, ale mocne, zako czone stosunkowo du ymi kopytami. Specyficzna budowa
ko czyn umo liwia kozicom sprawne przemieszczanie si po skalistym terenie: brzegi racic s twarde i zabezpieczaj przed po lizgni ciem si na lodzie i niegu, mi kka i elastyczna cz
rodkowa racic przylega ci le do g adkich ska , a fa d skóry rozpi ty mi dzy
pi tkami racic zapobiega zapadaniu si w niegu i b ocie. Tu za rogami umiejscowione s
parzyste gruczo y, których wydzielina s u y do znakowania area ów. Ubarwienie cia a wykazuje znaczn zmienno indywidualn i sezonow . Sier letnia kozic jest szarobr zowa, szarobrunatna lub p oworuda z czerwonawym odcieniem. Wzd u grzbietu, od karku
po nasad ogona ci gnie si pr ga czarnych w osów. Sier letnia ma barw prawie czarn ,
z odcieniami ciemnego br zu. Pysk, policzki, podgardle, brzuch i po ladki w okolicach
odbytu s koloru, bia ego, bia o ó tego lub szaro ó tego. Po bokach g owy, symetrycznie,
od nozdrzy do nasady uszu ci gnie si pas czarnych w osów ostro kontrastuj cy z jasnym
t em g owy. Osobniki m odociane, do 2 tygodnia ycia pokryte s siwopopielat sier ci .
Ow osienie letnie jest krótkie, natomiast futro zimowe jest g ste i d ugie. Sk ada si
z trzech warstw: twardych i d ugich (ok. 10 cm), niezbyt g stych, w osów o cistych;
krótszych i falistych, g sto rosn cych w osów we nistych i krótkiej, we nistej sier ci tu
przy skórze. Kozice liniej na wiosn (majczerwiec), wypadaj wtedy d ugie w osy futra
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zimowego oraz w osy z grzywy. Futro letnie kozice maj tylko przez 34 tygodnie i ju
w ko cu sierpnia zaczyna si linienie jesienne: w osy letnie wypadaj i odrastaj g stsze
i d ugie w osy zimowe. W osy tworz ce grzyw na grzbiecie nie wypadaj w czasie tego
linienia, tylko rosn przez ca y rok (Zi ba, Zwijacz-Kozica 2004).

4. Biologia gatunku
Kozice s zwierz tami prowadz cymi stadny tryb ycia (fot. 2). Podstaw organizacji socjalnej przez wi kszo roku s grupy rodzinne samic z potomstwem. Samce yj samotnie, czasem w ma ych grupkach, po 23 osobniki. Ci arne samice oddzielaj si od stada
ju od kwietnia i przemieszczaj si do ustronnych miejsc, gdzie rodz m ode. Matki z potomstwem pozostaj tam przez oko o trzy tygodnie. Pod koniec maja samice z m odymi
zaczynaj czy si w niewielkie grupy. W tym czasie osobniki zesz oroczne i czasem samice bez ko l t tworz odr bne stada. W okresie lata matki z m odymi oraz ich potomstwo
z lat poprzednich cz si w wi ksze grupy rodzinne. Doros e samce przy czaj si do
tych grup pó n jesieni , na okres rui, pozostaj jeszcze potem w nich przez jaki czas, po
czym powracaj do poprzedniego, samotniczego sposobu ycia (G sienica-Byrcyn 1987).
Potencjalny area bytowania tatrza skiego podgatunku kozicy po polskiej stronie Tatr
wynosi oko o 70 km2, co w pi trowym uk adzie ro linno ci odpowiada pi tru kosodrzewiny, hal oraz turni. Natomiast obszar przez nie preferowany wynosi 40,45 km2 (jest to obszar
w obr bie którego regularnie dochodzi do obserwacji tego gatunku) i obejmuje pi tro hal
oraz turni.
Wielko area u letniego namierzanej telemetrycznie kozicy prowadz cej kierdel
13 osobników wynosi a 4,45 km2 w lecie, a w zimie  1,07 km2 (Chovancova, ZwijaczKozica, 2006).
Kozice s zwierz tami o aktywno ci dziennej. W okresie wegetacyjnym, przy d ugich
dniach, zwierz ta te eruj we wczesnych godzinach rannych, potem odpoczywaj i przeuwaj zjedzony pokarm, a drugi raz eruj pó nym popo udniem (Jamrozy i in. 2007).
W zimie, krótkie dni kozice niemal w ca o ci wykorzystuj na poszukiwanie po ywienia. W sk adzie pokarmu kozicy stwierdzono oko o 120 gatunków ro lin: drzew, krzewów
i krzewinek, traw i bylin oraz porostów i mchów.
Dieta kozic zale na jest od sezonowej dost pno ci ró nych rodzajów pokarmu. Latem
podstaw po ywienia (do 85% obj to ci) stanowi trawy i byliny, natomiast w zimie zjadaj wi cej (do 40%) drzew i krzewów (p dy, kora, ig y gatunków iglastych), uzupe niaj c
diet ro linami uschni tymi lub zimozielonymi i porostami (Chovancová, oltésová 1988).
Kozice potrafi biec po nierównym i stromym pod o u z szybko ci do 50 km/godz.,
wykonuj c skoki o d ugo ci do 6 m, na wysoko ponad 2 m. Kozice maj bardzo dobrze
rozwini ty wzrok, w ch oraz s uch. S zwierz tami o raczej ubogim repertuarze g osowym. Najcz stszy jest sygna alarmowy: gwizd przez nos oraz wist, z czym zwi zane jest
uderzanie o pod o e przednimi ko czynami. W czasie rui doros e samce wydaj charakterystyczny g os zwany brzeszczeniem. Jest to rodzaj beczenia.
Ruja trwa od listopada do grudnia. Kozice s poligamiczne i w okresie rui samce tocz
walki o dominacj nad stadem samic. Samce kr
wokó siebie, a nast pnie nacieraj
na siebie z impetem. O sukcesie decyduje masa cia a i do wiadczenie samca, dlatego
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Fot. 2. Kozice tatrza skie w rejonie Mi guszowieckiego Szczytu (© F. Zi ba)

najm odsze samce, ju dojrza e p ciowo, nie uczestnicz w rozrodzie. Osobnik s abszy
ucieka, a zwyci zca przegania go nieraz bardzo daleko. Zdarzaj si przypadki mierci
niektórych samców, g ównie w wyniku upadku w przepa .
D ugo ci y wynosi 160170 dni. Samice rodz m ode od ko ca kwietnia do pocz tku czerwca i zwykle ma to miejsce w pi trze subalpejskim (kosówki). Najcz ciej rodzi
si tylko jedno ko l , a masa urodzeniowa wynosi 1,21,5 kg (wed ug niektórych róde
nawet do 3 kg). Ju po godzinie od przyj cia na wiat m ode stoj na nogach, a po 23
dniach pod aj wsz dzie za matk . Matki niezwykle troskliwie opiekuj si potomstwem,
co jest konieczne, aby prze y o ono w ci kich, górskich warunkach. Ko l ta karmione s
mlekiem do pó nej jesieni, ale ju od 2 tygodnia ycia zaczynaj zjada pokarm ro linny.
M ode osobniki osi gaj dojrza o p ciow w wieku 1618 miesi cy, ale rozmna aj si
dopiero w wieku 2,5 lub 3,5 roku. D ugo
ycia kozic w niewoli dochodzi do 25 lat, ale
w przyrodzie yj rednio oko o 10 lat, a przypadki przekroczenia wieku 20 lat s bardzo
rzadkie.
Podstawowe naturalne czynniki wp ywaj ce na miertelno kozic to upadki na skutek
lawin i drapie nictwo (ry , wilk, nied wied , orze przedni). Ponadto bardzo istotnym zagro eniem dla kozic na obszarze Tatr jest k usownictwo (Zi ba 2002).

5. Wymagania siedliskowe
rodowiskiem ycia kozicy s tereny w strefie nast puj cych pi ter ro linnych:
 subalpejskiego (karpackie zaro la kosodrzewiny Pinetum mughi carpaticum, pow.
2255,71ha). Kosówce towarzyszy licznie jarz b i brzoza karpacka. Sta ym sk adnikiem
zespo u kosówki jest porzeczka skalna i ró a alpejska. Do najcz stszych sk adników
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Fot. 3. Siedlisko kozicy tatrza skiej (© J. Perzanowska)

warstwy runa w pi trze kosówki nale dwa gatunki paproci: narecznica górska, wietlica alpejska, podbia ek alpejski, szczawik zaj czy, borówka czarna i borówka brusznica
i inne.
 alpejskiego (halnego pow. 1413,34 ha). Pi tro to tworz g ównie wysokogórskie murawy wyst puj ce pomi dzy 1800 a 2250 (2300) m n.p.m. (fot. 3). S one zró nicowane
w zale no ci od pod o a. Na pod o u kwa nym wykszta ca si klimaksowy zespó boimki dwurz dowej i situ skucina (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi), gdzie w zwartych murawach alpejskich obok wymienionych gatunków spotyka si wspó dominuj c
yworodn kostrzew nisk , mietlic skaln albo turzyc zawsze zielon . Inne gatunki
buduj ce ten zespó to m.in.: sasanka alpejska, starzec karpacki, jastrz biec alpejski,
pierwiosnek male ki. Na g bszych glebach nawapiennych wykszta ca si endemiczny
zespó kostrzewy pstrej (Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae), odznaczaj cy si duym bogactwem florystycznym. S to bujne, kwieciste o wy szym wzro cie murawy,
w których dominuje kostrzewa pstra, a obok niej spotyka si m.in.: sesleria tatrza ska,
naradka w osista, traganek wytrzyma y. Obok ro lin ci le wapieniolubnych wyst puj
gatunki, które nie s przywi zane ci le do rodzaju pod o a np.: siekiernica górska,
rogownica we nista. W p atach tego zespo u mo na w sumie spotka ok. 100 gatunków
ro lin naczyniowych.
 subniwalnego (turniowego pow. 3340,94 ha). Pi tro turniowe wykszta ci o si wy cznie w granitowej cz ci Tatr, zbiorowiska ro lin wyst puj w postaci niewielkich p atów lub k p. Wyst puje tutaj ok. 120 gatunków ro lin naczyniowych i liczne gatunki
porostów. Najwa niejszym zbiorowiskiem jest zespó boimki dwurz dowej (Distichetum subnivale, Minuartio-Oreochloetum distichae), w którego sk ad wchodz ro liny
darniowe, poduszkowe oraz ro liny o niewielkich rozmiarach przystosowane do eks396
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tremalnych warunków klimatyczno-glebowych. G ównym gatunkiem buduj cym ten
zespó jest boimka dwurz dowa, kostrzewa niska, granitowy podgatunek lepnicy bezodygowej i inne oraz kilka gatunków mchów.
 górny regiel. W warunkach tatrza skich kozice unikaj lasu, zdarzaj si jedynie sporadyczne zej cia kozic szczególnie zim podczas du ych opadów niegu.
Je li chodzi o klimat, to zasi g wyst powania kozicy obejmuje nast puj ce pi tra klimatyczne: ch odne, bardzo ch odne, umiarkowanie zimne po zimne. rednia temperatura
roczna wynosi tu od 3oC do 4oC.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
W Polsce kozice zasiedlaj jedynie Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie na obszarze Tatrza skiego Parku Narodowego (ryc. 1). Liczebno tych zwierz t spada a od po owy lat 1980.
do poziomu zaledwie 70 osobników w 1999 r. (Zi ba 2002), a obecnie wynosi 110 kozic
(Zi ba i Krzan 2007). Niewielka liczba kozic bytuje tak e w Sudetach, w masywie nie nika
K odzkiego. S to jednak przedstawiciele alpejskiego podgatunku nominatywnego Rupicapra rupicapra, introdukowanego w Sudety Czeskie, które przechodz na terytorium Polski.

Ryc. 1. Zasi g wyst powania kozicy tatrza skiej Rupicapra rupicapra tatrica w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) i stanowisko monitorowane w latach 20062008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza
i faza druga (zaznaczono rodkowe wspó rz dne geograficzne stanowiska).
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II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Monitoring gatunku powinien by prowadzony zgodnie z dotychczasow jego koncepcj
opart na metodzie Müllera (Blahout 1972) i stosowan przez pracowników Tatrza skiego Parku Narodowego od 1957 r. Koncepcja ta zak ada policzenie wszystkich osobników
w obszarze (pe na inwentaryzacja). Jest to teoretycznie mo liwe, poniewa kozica zwi zana jest z terenami otwartymi. Liczenia tatrza skich kozic wg metody Müllera rozpocz to
w 1932 r. na S owacji. Inicjatorem bada by a Generalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych
(Mihál 1977). Liczenia te mia y sta si podstaw ustalenia limitów odstrza u kozic, które
po dziesi ciu latach ochrony znowu sta y si gatunkiem ownym. Pierwsze liczenia odbywa y si w ramach rewirów owieckich, a Jozef Müller twierdzi , e ich wyniki by y zawyane. Liczenia prowadzili m.in. w a ciciele i najemcy poszczególnych rewirów, a ch
zwi kszenia limitów odstrza u mog a by przyczyn zawy ania pog owia zwierzyny. Po
utworzeniu na S owacji w roku 1949 Tatranského národného parku (TANAP) i obj ciu
kozic ochron , liczenia odbywa y si dalej w identyczny sposób. Jak ju wspomniano, po
polskiej stronie podobn akcj przeprowadzono po raz pierwszy w 1957 r. i w terminie
uzgodnionym z zarz dem TANAP. Od tego czasu obydwa parki narodowe prowadz liczenia kozic corocznie. Wyj tek stanowi y lata 1979, 1981, 1985, 1987, 1997, kiedy liczenia
nie uda o si zorganizowa z powodu bardzo niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto, w trakcie prowadzenia pozosta ych akcji licze kozic zaledwie w 16 przypadkach
by y korzystne warunki pogodowe pozwalaj ce na osi gni cie wysokiej dok adno ci. Równie du e zastrze enia budzi brak dobrej synchronizacji licze po obu stronach granicy
pa stwa oraz niewystarczaj ca liczba obserwatorów (Chovancova i in. 2006).
Powo uj c si na Chudíka (1969), G sienica-Byrcyn (1981) szacuje dok adno stosowanej metody na maksymalnie 90%, przy za o eniu, e liczenie przeprowadzone jest przy
odpowiednich warunkach pogodowych (dobra widoczno , brak silnego wiatru) i jednocze nie na ca ym obszarze wyst powania kozic. Wg Mihala (1977) b d mo e by wi kszy: jego zdaniem w Tatrach Wysokich 10 do 20% kozic nie zostaje zinwentaryzowane,
a w Tatrach Bielskich  5 do 8%. Istotny wp yw na wynik liczenia ma tak e czynnik
ludzki (cz ciowe tylko przej cie przez obserwatora swojego rewiru, dowolne sumowanie
wyników obserwacji), co mo e wynika z braku do wiadczenia u obserwatorów (Janiga,
Záme niková 2002).
Populacja kozic tatrza skich tworzy jedn ca o , niepodzielon granic pa stwow ani
granicami parków narodowych. Migracje kozic tatrza skich s jeszcze stosunkowo s abo
poznane, ale istniej bezpo rednie obserwacje wiadcz ce, e mog one w krótkim czasie
przemierzy kilka s siednich dolin. Nawet najdok adniejsze liczenie po stronie polskiej bez
wspó pracy ze stron s owack , pozwala jedynie na ustalenie liczby kozic aktualnie przebywaj cych na terenie TPN. Wynik ten, zadowalaj cy dla celów sprawozdawczych, nie mo e
by jednak brany pod uwag przy analizie dynamiki populacji. Ka da zmiana liczebno ci
kozic po stronie polskiej mo e by wówczas t umaczona transgranicznymi migracjami.
Reasumuj c, podstawow zasad monitoringu liczebno ci kozicy jest pe na inwentaryzacja w oparciu o bezpo redni obserwacj w ca ym areale jej wyst powania po polskiej
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i s owackiej stronie Tatr. Liczenie przez zespó obserwatorów odbywa si w ci gu 2 dni
na ca ym obszarze ponad górn granic lasu, podzielonym na kilkadziesi t rejonów obserwacyjnych. Liczenia powinny by prowadzone przy dobrej widoczno ci i braku silnego
wiatru.
Na podstawie istniej cej wiedzy trudno zaproponowa dobry wska nik do okre lania
stanu ma o zmiennego siedliska kozicy. Zdecydowano si na kontrolowanie zmian powierzchni pi tra halnego, decyduj cej o wielko ci erowisk gatunku.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Wska niki stanu populacji i stanu siedliska
Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska kozicy tatrza skiej
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

Liczba wszystkich osobników stwierdzonych w trakcie jesiennej
osobnik
akcji liczenia kozic

Przyrost naturalny

%

Stosunek liczby m odych tegorocznych do liczby wszystkich osobników stwierdzonych w trakcie wiosennej akcji liczenia kozic
Siedlisko

Powierzchnia pi tra
alpejskiego (hal)
Ha

Okre la si powierzchni pi tra alpejskiego (hal) na podstawie map
GIS lub operatów urz dzeniowych; celem jest ledzenie zmian
w powierzchni hal na skutek zarastania ich kosodrzewin .

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska kozicy tatrza skiej.
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Populacja
Liczebno

>160 osobników

80160 osobników

<80 osobników

Przyrost naturalny

>15%

1015%

<10%

Siedlisko
Powierzchnia hal
(pi tro alpejskie)

pow. 1413,34 ha

Zaro ni cie przez kosodrze- Zaro ni cie przez kosodrzewin 2030% pow. hal
win powy ej 30% pow. hal

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu populacji i stanu siedliska
Przy ocenie stanu populacji oba wska niki traktowane s równocennie i ocena stanu populacji odpowiada ocenie ni ej ocenionego wska nika. Ocena stanu siedliska odpowiada
ocenie jedynego badanego wska nika.
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Nale y podkre li , e ocena wska ników liczebno ci populacji i przyrostu naturalnego
populacji nie powinna ogranicza si tylko do wyników licze po polskiej stronie. Nale y
przy ocenie tych wska ników uwzgl dni wyniki bada po s owackiej stronie Tatr. Wynika
to z charakteru siedliska kozicy w Tatrach, stanowi cego niepodzieln ca o oraz ze staych migracji zwierz t przez granic pa stwow . Waloryzacja tych wska ników dokonana
wy cznie po polskiej stronie nie jest wystarczaj ca i miarodajna.

Perspektywy zachowania
Jest to ocena ekspercka. W ocenie perspektywy zachowania populacji nale y bra pod
uwag istnienie aktualnych i przysz ych zagro e (przede wszystkim zwi zanych z turystyk , w tym narciarsk , paralotniarstwem, wspinaczk ), mo liwo wzrostu liczebno ci
danej populacji oraz wielko przyrostu naturalnego.

Ocena ogólna
Ocena ogólna stanu ochrony gatunku odpowiada najni szej ocenie któregokolwiek parametru (populacja, siedlisko, perspektywy zachowania).

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiskiem (powierzchni monitoringow ) kozicy jest ca y obszar wyst powania gatunku w Tatrach.

Sposób wykonywania bada
Badanie wska ników stanu populacji
Liczebno

Podstaw do oceny liczebno ci jest jesienne liczenie kozic organizowane po polskiej stronie Tatr przez Tatrza ski Park Narodowy oraz zsynchronizowane w czasie i metodycznie
ze s owackim TANAP. Ca y obszar wyst powania kozic jest podzielony na rejony obserwacyjne o ró nej wielko ci. Ich liczba by a zmienna  po polskiej stronie jest ich obecnie 35,
po s owackiej 60. Rejony te s przydzielane dwuosobowym zespo om spisowym, których
sk ad ustalany jest na odprawie ka dorazowo poprzedzaj cej liczenie, podczas której ustalane s równie szczegó y, co do tras przej cia swoich rejonów (w zale no ci od warunków terenowych, oblodzenia, zalegania pokrywy nie nej, zagro enia lawinowego) oraz
godzin prowadzenia obserwacji. Zasada jest taka, aby zespó spisowy przeszed przez ca y
swój rejon rejestruj c wszystkie obserwacje kozic. Liczeniem kozic obj ta jest strefa hal
i turni która stanowi przestrze ods oni t co u atwia obserwacj z du ej odleg o ci oraz
stwarza mo liwo bezpo redniej weryfikacji obserwowanych zwierz t przez s siaduj ce
ze sob zespo y obserwatorów. Granice rejonów stanowi zazwyczaj granie lub dna dolin.
W przypadku obserwacji zwierz t na granicy rejonów b d obserwacji zwierz t przechodz cych do s siedniego rejonu o fakcie tym poinformowane s osoby licz ce w tym rejonie. Zaobserwowane kozice wpisywane s do arkuszy spisowych w których rejestruje si
dok adn godzin obserwacji, informacje na temat p ci i wieku zwierz t, ewentualnie ich
stanu zdrowotnego lub cech szczególnych. Osoby bior ce udzia w liczeniu kozic zaopatrzone s w lornetki oraz maj mo liwo kontaktowania si pomi dzy sob drog radio400
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w . Kozice zauwa one za granic pa stwow s równie odnotowywane. Osoby bior ce
udzia w liczeniu to przede wszystkim pracownicy terenowi TPN, osoby dodatkowe, mniej
do wiadczone w znajomo ci terenu oraz w obserwacjach kozic uczestnicz na zasadzie
wspó obserwatorów. Zasadnicze liczenie odbywa si pó n jesieni w okresie rui, kiedy
capy s bardziej ruchliwe i zbli aj si do kierdeli z o onych z kóz i m odych. Trwa ono
dwa dni (w przypadku dobrych warunków pogodowych jeden dzie ). Arkusze spisowe
przekazywane s do dyrekcji parku, gdzie poddaje si je analizie celem wyeliminowania
powtórzonych obserwacji. Na koniec porównuje si wyniki uzyskane w obu parkach narodowych, w celu wyeliminowania podwójnego policzenia kozic po obu stronach granicy.
Ocena liczebno ci populacji tylko po polskiej stronie nie jest miarodajna ze wzgl du na
sta e migracje zwierz t przez granic pa stwow .
Przyrost naturalny

Oceniany jest na podstawie tzw. wiosennego liczenia kozic. Liczenie to odbywa si wedle
tych samych zasad, co liczenie jesienne maj ce na celu ustalenie liczebno ci populacji
kozicy. Równie wielko przyrostu naturalnego powinna by oceniana dla ca ej populacji
kozicy w Tatrach cznie ze stron s owack .
Inne parametry, które mog by dodatkowo wykorzystane w ocenie stanu populacji:

 Upadki zwierz t. Ze wzgl du na obszar i wysokogórski, trudny teren nie ma mo liwo ci
odnajdywania wi kszo ci martwych osobników, tym niemniej, co jaki czas rejestruje si
upadki kozic. S to jednak dane przypadkowe i nie zawsze jest mo liwe ustalenie przyczyny
upadku.

 Stan zdrowotny kozic w populacji polega na badaniu próbek odchodów kozicy przekazywanych odpowiednim instytucjom, na zawarto

paso ytów.

Badanie wska ników stanu siedliska
Monitoringiem nale y obj powierzchni pi tra alpejskiego  halnego, ledz c proces
rozprzestrzeniania si kosodrzewiny w tym pi trze.

Termin i cz stotliwo bada
Ocena liczebno ci populacji kozicy tatrza skiej powinna by dokonywana corocznie
w okresie jesiennym w miesi cach pa dzierniklistopad, a przyrost naturalny równie
corocznie w okresie czerwieclipiec. Rejestracja upadków zwierz t powinna by realizowana na bie co. Stan zdrowotny powinien by oceniany w d u szych przedzia ach
czasowych, np. co 6 lat.
Wielko powierzchni pi tra halnego nale y okre la co 20 lat, na podstawie analizy
ortofotomap lub operatów urz dzeniowych.

Sprz t i materia y do bada






arkusze spisowe,
lornetki,
lunety,
radiotelefony,
mapy 1:25 000.
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku
Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
4006
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
kozica tatrza ska Rupicapra rupicapra tatrica (Blahout, 1971)
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego (zgodnie z umow )
Tatry

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Tatry

Obszary chronione, Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
na których wyst puje ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, itd.
gatunek
w tym obszarze
Tatrza ski Park Narodowy; obszar Natura 2000 PLC120001 Tatry
Wspó rz dne
geograficzne

Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
Stanowisko pomi dzy Wo owcem (19o 45´
a Rysami (20o 05´  E, 49o 10´ N)

 E, 49o 12´

N)

Ogólna charakterystyka obszaru

Ogólna
charakterystyka
obszaru

Wysoko

n.p.m.

Tatry, po o one w centralnej cz ci Karpat Zachodnich, stanowi najwy szy
i najcenniejszy przyrodniczo masyw górski pomi dzy Alpami i Kaukazem,
charakteryzuj cy si alpejskim krajobrazem i typowym uk adem stref klimatyczno-ro linnych: regiel dolny, regiel górny, pi tro subalpejskie (kosówka),
pi tro alpejskie (halne), pi tro subniwalne (turniowe). Polska, pó nocna
Tatr, zbudowana ze ska krystalicznych, osadowych i metamorficzcz
nych obejmuje Tatry Wysokie oraz Tatry Zachodnie. Teren ten obfituje
w formy geomorfologiczne, charakterystyczne dla rze by postglacjalnej.
Znajduje si tu oko o 600 jaski . Oko o 70% powierzchni obszaru zajmuj
lasy i zaro la kosodrzewiny, pozosta e 30% to tereny otwarte. Ponad
po owa powierzchni (11 500 ha), w tym ca e pi tra: subalpejskie, alpejskie
pi ter regla górnego i dolnego podlega ochronie cis ej,
i turniowe i cz
polegaj cej na ochronie procesów zachodz cych w przyrodzie.
Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od
13502499 m n.p.m.
Rodzaj u ytkowanego rodowiska, wysoko

Charakterystyka
siedlisk
gatunku
w obszarze
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do

n.p.m., charakter ro linno ci

rodowiskiem ycia kozicy tatrza skiej s tereny obejmuj ce powierzchni
7010 ha znajduj ce si w nast puj cych pi trach ro linnych:
 subalpejskie (karpackie zaro la kosodrzewiny Pinetum mughi carpaticum,
pow. 2255,71 ha). Kosówce towarzyszy licznie jarz bina i brzoza karpacka.
Sta ym sk adnikiem zespo u kosówki jest porzeczka skalna i ró a alpejska.
Do najcz stszych sk adników warstwy runa w pi trze kosówki nale dwa
gatunki paproci: narecznica górska, wietlica alpejska, podbia ek alpejski,
szczawik zaj czy, borówka czarna i brusznica i inne,
 alpejskie (halne, pow. 1413,34 ha). Pi tro to tworz g ównie wysokogórskie murawy wyst puj ce pomi dzy 1800 a 2250 (2300) m n.p.m. S one
zró nicowane w zale no ci od pod o a. Na pod o u kwa nym wykszta ca
si klimaksowy zespó boimki dwurz dowej i situ skucina, gdzie w zwartych murawach alpejskich obok wymienionych gatunków spotyka si
wspó dominuj c yworodn kostrzew nisk , mietlic skaln albo turzyc
zawsze zielon .
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Inne gatunki buduj ce ten zespó to m.in.: sasanka alpejska, starzec karpacki, jastrz biec alpejski, pierwiosnek male ki. Na g bszych glebach nawapiennych wykszta ca si endemiczny zespó kostrzewy pstrej odznaczaj cy
si du ym bogactwem florystycznym. S to bujne, kwieciste o wy szym
wzro cie murawy, w których dominuje kostrzewa pstra, a obok niej spotyka
si m.in.: sesleria tatrza ska, naradka w osista, traganek wytrzyma y. Obok
ro lin ci le wapieniolubnych wyst puj gatunki, które nie s przywi zane ci le do rodzaju pod o a np.: siekiernica górska, rogownica we nista.
W p atach tego zespo u mo na w sumie spotka ok. 100 gatunków ro lin
naczyniowych.
 subniwalne (turniowe, pow. 3340,94 ha). Pi tro turniowe wykszta ci o si
wy cznie w granitowej cz ci Tatr, zbiorowiska ro lin wyst puj w postaci
niewielkich p atów lub k p. Wyst puje tutaj ok. 120 gatunków ro lin
naczyniowych i liczne gatunki porostów. Najwa niejszym zbiorowiskiem
jest zespó boimki dwurz dowej, w którego sk ad wchodz ro liny darniowe, poduszkowe oraz ro liny o niewielkich rozmiarach przystosowane do
ekstremalnych warunków klimatyczno-glebowych. G ównym gatunkiem
buduj cym ten zespó jest boimka dwurz dowa, kostrzewa niska, granitowy
podgatunek lepnicy bez odygowej i inne oraz kilka gatunków mchów.
 regiel górny. W warunkach tatrza skich kozice unikaj lasu, zdarzaj
si jedynie sporadyczne zej cia kozic szczególnie zim podczas du ych
opadów niegu.
Zasi g wyst powania kozicy obejmuje nast puj ce pi tra klimatyczne:
ch odne, bardzo ch odne, umiarkowanie zimne po zimne. rednia temperatura roczna wynosi tu od 3oC do 4oC.
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich

Informacja
o gatunku
w obszarze

Obserwator
Daty obserwacji
Data wype nienia

Od 1957 r., w którym stwierdzono 77 kozic, TPN prowadzi coroczn
inwentaryzacj kozic. Od tego czasu liczebno kozic stale wzrasta a a do
1986 r., kiedy stwierdzono obecno 273 osobników . Od 1987 r. zacz si
gwa towny spadek liczebno ci kozic w ca ych Tatrach. W 1999 r. doliczono
si ju tylko 69 osobników w TPN i 172 osobników w s siednim TANAP-ie.
Tak niski stan liczebno ci kozic w ca ych Tatrach spowodowa podj cie zintegrowanych dzia a po obydwu stronach granicy pa stwa. Wprowadzono
dodatkowo wiosenne liczenie kozic, zwi kszono nadzór s u b terenowych,
wskazano niektóre z przyczyny gwa townego spadku liczebno ci kozic. Jednym z nich bardzo istotnym okaza o si k usownictwo (w latach19802004
po stronie polskiej sk usowano co najmniej 18 kozic).
Równocze nie TPN przeprowadzi badania weterynaryjne ka u na obecno
paso ytów. W niektórych próbkach stwierdzono bardzo niewielkie wyst powanie paso ytów, niemaj ce wp ywu na stan zdrowotny kozic. Przeprowadzono równie badania genetyczne przez Uniwersytet Oviedo, których
g ównym celem by o ustalenie stopnia pokrewie stwa pomi dzy podgatunkami kozic yj cymi na wiecie. W trakcie tych bada ustalono tak e, e
wewn trz populacyjne zró nicowanie genetyczne kozic tatrza skich, nie
jest mniejsze ni w populacjach alpejskich i pirenejskich (Perez i in. 2002),
co wskaza o, e nie nale y z tym wi za spadku liczebno ci tatrza skich
kozic w ostatnich latach.
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za obszar
Pracownicy Tatrza skiego Parku Narodowego
Daty wszystkich obserwacji
30.10.2007, 11.07.2008
Data wype nienia formularza przez eksperta
30.08.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion  wype nia
instytucja koordynuj ca
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Stan ochrony gatunku na stanowisku
Wska niki

Ocena

Opis
Populacja

Liczebno

Przyrost
naturalny

Liczba wszystkich osobników policzonych w trakcie jesiennej akcji
liczenia kozic
W Tatrza skim Parku Narodowym jesieni 2007 r. policzono 108 kozic.
Wynik dla ca ych Tatr to 586 osobników.
Stosunek liczby m odych tegorocznych do liczby wszystkich osobników
policzonych w trakcie wiosennej akcji liczenia kozic

U1
U1

FV

24% (dla ca ych Tatr 16,3%)
Siedlisko

Okre li powierzchni pi tra alpejskiego (hal) na podstawie
Powierzchnia
map GIS lub operatów urz dzeniowych
pi tra
alpejskiego
1413,34 ha

FV FV

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu
siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa i zagro e (przede
wszystkim zwi zanych z turystyk , w tym narciarsk , paralotniarstwem,
wspinaczk ) oraz stosowanej ochrony czynnej (wypasu, koszenia)

Perspektywy
ochrony

Ocena ogólna

404

Wyniki licze kozic pokazuj , e w okresie od roku 1957 do 2008
populacja kozic po polskiej stronie Tatr zmienia a si w zakresie 69273
osobników. Dla celów porównawczych przyjmuje si redni stan z lat,
w których przeprowadzono inwentaryzacj , tj. 160 sztuk  jako
teoretyczn pojemno (optymaln ) w TPN.
Od roku 2002 liczebno populacji kozicy po polskiej stronie Tatr
kszta tuje si na podobnym poziomie z tendencj wzrostow , a niewielkie zmiany s wynikiem przechodzenia osobników przez g ówn gra
Tatr na s owack stron .
Tendencja wzrostowa liczebno ci kozic obserwowana jest równie po
stronie s owackiej. Mimo istniej cych zagro e dla gatunku co roku
liczba m odych stanowi ok. 2025% liczebno ci populacji.
Ochrona kozic w Tatrza skim Parku Narodowym ma charakter ochrony
biernej, czyli polega na eliminowaniu lub ograniczaniu wp ywu nienaturalnych czynników na populacj .
G ównym zagro eniem dla kozic na terenie Tatrza skiego Parku Narodowego s zagro enia antropogeniczne takie jak k usownictwo, rozwój
turystyki i narciarstwa na terenie wyst powania gatunku, penetracja przez
cz owieka miejsc nie udost pnionych.
Dzia ania podejmowane przez TPN maj na celu minimalizacj wp ywu
tych czynników i zachowanie populacji kozicy w warunkach jak najbardziej naturalnych.

FV

U1
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

Nazwa
Intensywno
dzia alno ci

Wp yw

243

K usownictwo

A



600

Infrastruktura
sportowa
i rekreacyjna

A



602

Kompleksy
narciarskie

A



624

Turystyka
górska,
wspinaczka,
speleologia

A



626

Narciarstwo

A



Syntetyczny opis
Historycznie bardzo powa ne zagro enie dla populacji.
Obecnie nie ma dok adnych danych o rozmiarze procederu, wiadomo jednak, e proceder ten wci wyst puje
i wp ywa w znacznym stopniu na populacj kozicy
tatrza skiej. Od roku 1980 stwierdzono 18 przypadków
k usownictwa.
Rejon Kasprowego Wierchu, budynki oraz infrastruktura zwi zana z kolej linow , budynek obserwatorium
meteorologicznego, infrastruktura narciarska w kot ach
G sienicowym i Goryczkowym, szlaki turystyczne
g ówn grani Tatr oraz doj ciowe z Hali G sienicowej
oraz My lenickich Turni. Istniej ca infrastruktura powoduje atwiejszy i szybszy dost p cz owieka w rodowisko wyst powania kozic, co wi e si z nadmiernym
ruchem turystycznym, który ma bezpo redni wp yw na
niepokojenie oraz p oszenie kozic. Konsekwencj mog
by zmiany aktywno ci dobowej lub synantropizacja
(zatracenie l ku przed cz owiekiem).
Rejon Kasprowego Wierchu, trasy zjazdowe w Kotle
G sienicowym i Goryczkowym, narciarstwo pozatrasowe. Oddzia ywanie to wi e si przede wszystkim
z p oszeniem kozic, podczas którego najwi kszym
niebezpiecze stwem jest ucieczka w teren lawinowy
lub silnie oblodzony, co grozi mierci b d powa nymi
urazami zwierz t
Liczne szlaki turystyczne na ca ym obszarze wyst powania gatunku, du e nat enie ruchu wspinaczkowego
w cz ci Wysokich Tatr zarówno latem, jak i zim ,
przypadki wspinaczki w terenach niedozwolonych np.
na obszarach zimowania kozic, du y ruch speleologiczny na trasach doj ciowych do jaski , z których znaczna
cz
po o ona jest na obszarze wyst powania gatunku.
Wszystko to powoduje skrajnie du e obci enie szczególnie w godzinach rannych i wieczorem, tj. w czasie
kiedy kozice intensywnie eruj , co ma wp yw na zmian aktywno ci dobowej oraz sk ad ich diety. Równie
nierzadko dochodzi do biwakowania w strefie wysokogórskiej, co zak óca dobowe rytmy kozic i ogranicza ich
poruszanie si w rodowisku.
Coraz wi kszy udzia narciarstwa poza wyznaczonymi
trasami, jak i turystyki narciarskiej (ski-tour). Oddzia ywanie to w ostatnich latach nasili o si i dotyczy ca ego
obszaru wyst powania gatunku. Osoby uprawiaj ce
turystyk narciarsk (ski-tour) wchodz w rodowisko
kozic w okresie trudnych warunków terenowych dla
tych zwierz t, które, sp oszone, cz sto zmuszone s do
wej cia w tereny o zagro eniu lawinowym b d silnie
oblodzone. Równie dochodzi do sp oszenia zwierz t
w miejsca gorsze do przezimowania, gdzie pokarm jest
jako ciowo s abszy i jest go znacznie mniej.
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710

Uci liwy
ha as

B



G ównie zwi zany z du ym ruchem turystycznym na
szlakach oraz cz stymi przelotami mig owca. Powoduje p oszenie zwierz t co wi e si ze zmian ich
aktywno ci.

942

Lawina

B

0

Praktycznie ka dej wiosny odnajdywane s szcz tki
kozic na powierzchniach po lawiniskach. Jest to jedna
z wa nych przyczyn miertelno ci gatunku.

965

Drapie nictwo

B

0

Ry , wilk, nied wied , orze przedni.

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

243 K usownictwo

600

Infrastruktura
sportowa
i rekreacyjna

624

Turystyka
górska,
wspinaczka,
speleologia

626

Narciarstwo

A

A

A

A

Wp yw

Syntetyczny opis



Szczególnie na proceder k usownictwa nara one
s miejsca z niewielk frekwencj turystów oraz
oddalone od szlaków turystycznych. (Rejon Dol.
Chocho owskiej oraz Dol. Ko cieliskiej). Przewiduje
si , e proceder ten w d u szej perspektywie czasu
b dzie wci jednym z zagro e dla populacji
kozicy. Wynika to, g ównie z trudno ci w ocenie skali
k usownictwa.



Rejon Kasprowego Wierchu, modernizacja infrastruktury zwi zanej z kolej linow , budynek obserwatorium meteorologicznego, infrastruktura narciarska
w kot ach G sienicowym i Goryczkowym, szlaki
turystyczne g ówn grani Tatr oraz doj ciowe z Hali
G sienicowej oraz My lenickich Turni. Ewentualne
modernizacje czy remonty zwi zane z infrastruktur sportow i rekreacyjn b d powodowa wzrost
czynników negatywnie wp ywaj cych na populacj kozic (np. zmniejszenie naturalnej przestrzeni
yciowej, ha as, zwi kszona penetracja terenu przez
cz owieka, p oszenie zwierz t). Dotyczy to równie
mo liwo ci powi kszenia rejonów narciarskich wokó
Kasprowego Wierchu.



Istnieje ryzyko powstania nowych szlaków turystycznych oraz powi kszenia b d udost pnienia nowych
terenów do wspinaczki powierzchniowej b d
jaskiniowej, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem
przestrzeni yciowej kozic.



Coraz wi kszy udzia narciarstwa poza wyznaczonymi trasami, jak i turystyki narciarskiej (ski-tour)
na ca ym obszarze wyst powania gatunku. Coraz
wi ksza popularno tego rodzaju narciarstwa w Tatrach powoduje coraz wi ksz penetracj terenu, co
w przysz o ci mo e by czynnikiem znacznie obni aj cym jako miejsc zimowania kozic.
Inne informacje

Inne warto ci przyrodnicze
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Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga)
i inne rzadkie/gatunki chronione; inne wyj tkowe walory obszaru
Na obszarze wyst powania kozicy obserwowano m.in.: nied wiedzie, wilki, rysie, wistaki, or a przedniego, g uszca, cietrzewia,
soko a w drownego, p ochacza halnego, pomurnika
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Kozica tatrza ska Rupicapra rupicapra tatrica (Blahout, 1971)

Gatunki obce i inwazyjne
Zarz dzanie terenem
Istniej ce plany i programy
ochrony/zarz dzania/zagospodarowania

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba
Nie obserwowano
Tatrza ski Park Narodowy
Wszelkie dokumenty, które mog mie znaczenie dla ochrony
gatunku i jego siedlisk w tym obszarze
Plan Ochrony Fauny TPN.
Plan Urz dzania Lasu.

Prowadzone zabiegi ochron- Opisa , czy na badanym terenie prowadzi si jakie dzia ania ukiene i ocena ich skuteczno ci runkowane na ochron gatunku
Wszelki informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe

Inne uwagi

Dokumentacja fotograficzna

Przy analizowaniu zmian liczebno ci kozic, nale y traktowa Tatry
jako jeden wspólny obszar wyst powania kozicy. Jakiekolwiek
dzia ania podj te przez jedn ze stron b d brak tych dzia a , b d
odczuwane w ca ych Tatrach, a nie tylko po jednej stronie granicy. W zwi zku z powy szym proponujemy ujednolicenie statusu
ochronnego kozic w Czerwonych ksi gach S owacji i Polski. Obecnie
w Polskiej czerwonej ksi dze zwierz t kozica zaklasyfikowana jest
w kategorii zagro e jako CR natomiast po stronie s owackiej EN.
PLC120001_Rupicapra Rupicapra_Tatry _Foto1.jpg/ F.Zi ba
PLC120001_Rupicapra Rupicapra_Tatry _Foto2.jpg/ F.Zi ba

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
W Polsce brak takich gatunków.

6. Ochrona gatunku
Kozica obj ta jest ochron gatunkow . Ponadto, zarówno po polskiej i s owackiej stronie
Tatr ca kowity area jej wyst powania mie ci si na terenie parków narodowych  po stronie polskiej TPN oraz po s owackiej TANAP. Pomimo takiej ochrony jest wci gatunkiem
zagro onym, a przyczyny tego stanu nie s wystarczaj co rozpoznane.
Nale y stosowa dotychczasowe formy ochrony biernej, polegaj ce na zwalczaniu k usownictwa, okresowym zamykaniu szlaków w okresie wykotów, ograniczaniu penetracji
terenu poza szlakami, nieudost pnianiu nowych terenów do wspinaczki wysokogórskiej,
bezwzgl dnym egzekwowaniu zakazu u ywania lotni i paralotni na terenie parku. S to
w znacznej mierze dzia ania zwi zane z egzekwowaniem istniej cych przepisów obowi zuj cych w parku narodowym.
Podstawowym za o eniem ochrony powinno by traktowanie populacji kozicy w Tatrach jako jednej, niepodzielonej granic pa stwa populacji. Powinien zosta wypracowany wspólny plan ochrony tego gatunku w Tatrach. Aktualnie wspó praca pomi dzy TPN
i TANAP polega przede wszystkim na prowadzeniu zsynchronizowanych, corocznych inwentaryzacji kozic.
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