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Monitoring gatunków zwierz t

 * wistak tatrza ski
 Marmota marmota latirostris 

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna
Rz d: gryzonie RODENTIA 
Rodzina: wiewiórkowate SCIURIDAE

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 IUCN � LC
Polska czerwona lista (2002) � EN 
Polska czerwona ksi ga (2001) � EN
Czerwona lista dla Karpat (2003) � EN (w Polsce � CR)

Fot. 1. wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (© F. Zi ba)
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3. Opis gatunku

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris jest jednym z najwi kszych europejskich 
gryzoni (fot. 1). Rozmiarami przypomina domowego kota.

Masa cia a wistaków zmienia si  w ci gu roku. Najni sz  wag  maj  one wiosn , 
krótko po przebudzeniu ze snu zimowego. Najwi ksz  wag  wistaki osi gaj  jesieni , 
przed zapadni ciem w stan hibernacji. Zdrowe, doros e samce wistaka wa  na wiosn  
przewa nie 2,7�3,4 kg, jesieni  ich waga mo e dochodzi  do 6 kg. rednia waga samic jest 
nieznacznie ni sza, na wiosn  wynosi 2,5�3 kg. 

D ugo  cia a, nie licz c ogona, wynosi u wistaków 40�50 cm. Ich ogon ma d ugo  
15�20 cm. Jest przy tym do  obficie i puchato ow osiony. Ogon wistaka stanowi oko o 
jednej czwartej d ugo ci cia a. 

Tu ów wistaka jest zwarty i masywny, przez co sprawia on wra enie zwierz cia oci -
a ego i niezdarnego. Przednie apy, o silnie umi nionych przedramionach, s  nieco 

krótsze od tylnych, co dodatkowo podkre la jego niezgrabny wygl d. Wysoko  w k bie 
wistaka stoj cego na czterech apach mo e dochodzi  do 20�25 cm. Zwierz ta te cz sto 

p asko przywieraj  do ziemi, siadaj  w kucki lub staj  s upka, ale chodz  zawsze na czte-
rech apach. Id c, opieraj  si  na ca ych stopach i d oniach, cznie z pi t  i nadgarstkiem. 
wistaki s  wi c zwierz tami stopochodnymi. Pozornie niezgrabne i oci a e, wistaki na 

krótkich dystansach potrafi  szybko i sprawnie biega , przeskakuj c przez niezbyt wysokie 
przeszkody, potrafi  te  dobrze wspina  si  po ska ach.

wistaki maj  w sumie 18 palców � po pi  na tylnych apach, za to na przednich 
tylko cztery, gdy  kciuki zanik y w toku ewolucji. Ow osione palce, o d ugo ci 2�2,5 cm 
zako czone s  pó toracentymetrowymi mocnymi, ukowato wygi tymi i opatkowato wy-
sklepionymi, czarnymi pazurami. Na wewn trznej, nagiej i czarnej powierzchni d oni wi-
docznych maj  5 silnie wypuk ych modzeli. Pomagaj  one wistakowi przytrzymywa  po-
karm i inne przedmioty. Na nagiej podeszwie stopy, której d ugo  u doros ych wistaków 
wynosi 8,5�9 cm, znajduje si  6 modzeli.

G owa wistaka jest do  du a, przynajmniej jak na gryzonia. U doros ego zwierz cia 
ma oko o 10 cm d ugo ci i czy si  z reszt  cia a za po rednictwem krótkiej, ale masywnej 
szyi. Uszy maj  oko o 2�2,5 cm d ugo ci, s  ow osione z obu stron i prawie nie wystaj  
z sier ci porastaj cej g ow . Czo o jest p askie i szerokie, a oczy czarne i niezbyt du e, ale 
wyraziste. Wa y nadoczodo owe s  tylko delikatnie zaznaczone. Nos w okolicy nozdrzy 
jest nagi i czarny, a pysk wydaje si  nieco sp aszczony. Widoczne s  w nim dwie pary 
siekaczy, po jednej w szcz ce i uchwie. Zewn trzn  powierzchni  siekaczy pokrywa po-
d u nie bruzdkowane, twarde szkliwo, które u m odych wistaków ma bia y kolor, pó niej 
ciemnieje i robi si  pomara czowe lub niemal br zowe. Tylna cze  siekaczy zbudowa-
na z do  kruchej z biny, jest pó okr gle wkl s a. Siekacze bez przerwy rosn  i cieraj  
si . Ustawione s  w zgryz no ycowy. Kiedy zgryz jest wadliwy, z by rosn  krzywo i nie 
trafiaj  na siebie. S  wówczas niedostatecznie cierane, szybko przyrastaj , utrudniaj c 
zwierz ciu pobieranie pokarmu, a  w ko cu mog  przebi  podniebienie i spowodowa  
mier . wistaki nie maj  k ów. W ich miejscu wyst puje przerwa pomi dzy siekaczami 

a poprzecznie t po s czkowanymi z bami policzkowymi, których jest 5 par w szcz ce 
i 4 w uchwie. W szcz ce s  dwie pary przedtrzonowców, w uchwie tylko jedna, jednak 

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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pierwszy z górnych przedtrzonowców jest niedu y i ko eczkowaty. I na górze i na dole 
wyrastaj  wistakom po trzy pary z bów trzonowych, cznie maj  wi c 22 z by. Wzór 
z bowy wygl da zatem nast puj co:

1023
1013

Przy zamkni tym pysku górne siekacze wida  przez rozdzielon  na pó  górn  warg . 
Po bokach pyska wyrastaj  czarne w osy czuciowe, czyli wibrysy, u o one w pi ciu po-
d u nych rz dach. Ich d ugo  dochodzi do 8 cm. D ugie w osy czuciowe wyrastaj  tak e 
na brwiach.

Futro wistaka jest zbudowane z d u szych, grubych i mocnych w osów okrywowych 
oraz ciemniejszego i zwartego podszerstka, sk adaj cego si  z w osów krótszych, we ni-
stych i odrobin  skr conych. Na pojedynczym w osie mog  wyst powa  ró ne barwy. 
U nasady mog  by  czarne lub ciemnobrunatne, wy ej p owe, rude lub czarne, a na wierz-
cho ku be owe lub p owe. W zale no ci od tego, gdzie jaka barwa przewa a, kolor fu-
tra jest zró nicowany, od ciemnoszarego do jasnobr zowego lub rudawego. G owa jest 
zwykle czarniawa i szara z ja niejszym, niemal siwym pyskiem. Okrywaj ce j  w osy s  
krótkie i przylegaj ce do cia a. Pomi dzy oczami przebiega jasna plama. Grzbiet bywa 
ciemnoszary, jasnobr zowy albo rudawy. Brzuch przewa nie bardziej ó tawy. Ogon jest 
czarno br zowy. M ode w pierwszym roku ycia s  zdecydowanie ciemniejsze i bardziej 
puszyste.

wistaki zmieniaj  futro raz do roku. U wi kszo ci osobników linienie ma miejsce 
w czerwcu, czyli w okolicy kolejnych rocznic urodzin. U matek karmi cych m ode i osob-
ników os abionych wymiana futra ma miejsce oko o 4 tygodnie pó niej. W przypadku 
szczególnie os abionych karmieniem samic nowe futro mo e by  niekompletne, co mo -
na obserwowa  tak e u bardzo starych zwierz t. Z wiekiem futro staje si  coraz bardziej 
nastroszone. Stare wistaki po nie zimowym mog  mie  na plecach i na ogonie nagie, 
wylenia e miejsca (Zwijacz-Kozica 2009).

4. Biologia gatunku

wistaki s  zwierz tami o socjalnym sposobie ycia. Tworz  grupy rodzinne, tzw. kolo-
nie. J dro grupy rodzinnej stanowi zawsze doros a para dominuj cych zwierz t. Pozostali 
cz onkowie rodziny s  zwykle ich potomkami z ró nych roczników. M ode pozostaj  przy 
rodzicach przynajmniej do czasu osi gni cia dojrza o ci p ciowej, któr  uzyskuj  w drugim 
roku ycia. Najcz ciej opuszczaj  rodzinn  grup  w trzecim roku ycia. Czasem zostaj  
d u ej. Grupa rodzinna sk adaj ca si  z rodziców oraz jednorocznych, dwuletnich i star-
szych potomków w asnych i przysposobionych mo e liczy  do kilkunastu osobników. 

Ka da rodzina (kolonia) zamieszkuje w asny obszar rozci gaj cy si  wokó  nory. Te-
rytoria nale ce do s siaduj cych ze sob  wistaczych kolonii mog  cz ciowo nak ada  
si  na siebie, ale tylko na brzegach. Obszar centralny, w a ciwe terytorium rodzinne, ma 
powierzchni  przeci tnie 2,5 ha. Jest on agresywnie broniony przez samca � dotyczy to 
tylko doros ych, dojrza ych p ciowo samców. M ode zwierz ta mog  odwiedza  s siednie, 
strze one terytoria i przewa nie nie s  karcone przez gospodarzy. Czasem nawet bywaj  
adoptowane.
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Okres godów przypada na po ow  maja. W rozmna aniu najcz ciej uczestniczy do-
minuj ca para, co nie wiadczy o tym, e wistak jest gatunkiem monogamicznym. M ode 
rodz  si  w norach w drugiej po owie czerwca. Miot liczy od jednego do sze ciu osobni-
ków.

wistaki oko o 90% swojego ycia sp dzaj  w norach w asnej budowy. Mo liwo  wy-
budowania takich nor jest wa nym warunkiem okre laj cym przydatno  danego obszaru 
na rodowisko ycia wistaków. Dlatego zwierz ta te wyst puj  tylko w okolicach, gdzie 
mog  kopa  relatywnie atwo i g boko. Takimi miejscami s  stoki lub moreny, w których 
du e bloki skalne i kamienie, zapewniaj ce stabilno  norze, przemieszane s  z daj cym 
si  atwo usun  drobnym materia em wype niaj cym. Kolejnym wa nym wyznacznikiem 
przydatno ci terenu do budowy wistaczej nory jest bezpiecze stwo przed zalaniem lub 
podtopieniem. Na obszarach, gdzie wyst puj  p ytko po o one warstwy wodono ne z re-
gu y nie ma wistaków.

Najwa niejsz  rol  w yciu wistaków odgrywaj  nory zimowe, zwane te  norami 
g ównymi (fot. 2). Ka da wistacza rodzina ma tylko jedn  tak  nor . G ównym przezna-
czeniem nory zimowej jest zapewnienie bezpiecznego schronienia na zim . 

Jednak cz sto tak e w lecie stanowi ona centrum wistaczej aktywno ci w obr bie 
terytorium rodzinnego. Nora zimowa sk ada si  zwykle z systemu rozga zionych tuneli 
z komor  gniazdow  i rozszerzeniami do wymijania si  zwierz t id cych w przeciwnych 
kierunkach. czna d ugo  korytarzy mo e przekracza  10 m, ale zwykle rozci gaj  si  
one do  p ytko, 1�2 metry pod powierzchni  gruntu. Rozleg a nora zimowa ma zazwyczaj 
kilka oddalonych od siebie wej , ale jedno z nich jest cz ciej u ywane ni  pozosta e. 
Przed tym wej ciem niejednokrotnie powstaje spory kopiec ziemny usypany przez wistaki 
z materia u pozyskanego w trakcie kopania tuneli i komór. 

Nora letnia, zwana tak e przej ciow , te  mo e by  systemem rozga zionych koryta-
rzy z kilkoma wej ciami, ale ich czna d ugo  jest nieco mniejsza ni  w norze zimowej 
(fot. 3). Komora gniazdowa znajduje si  tu znacznie p ycej ni  w norze zimowej, zwykle 
tylko 1�1,5 m pod ziemi . Pog biona nora letnia, mo e z czasem przej  rol  nory zimo-
wej. Je li przez lato wistaki korzystaj  z nory zimowej, na ich terytorium mo e nie by  
osobnej nory letniej.

Nory ucieczkowe, zwane te  awaryjnymi lub ratunkowymi, to najliczniejszy typ nor na 
terenie wistaczej kolonii. Ka da rodzina buduje znaczn  liczb  takich ukry . S  to jednak 

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)

Fot. 2. wistak wychodz cy z nory  zimowej (© F. Zi ba) Fot. 3. wistak przy wej ciu do nory letniej (© F. Zi ba)
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nory bardzo krótkie, maj  oko o 1 metra d ugo ci i posiadaj  1 lub najwy ej 2 wej cia. 
Zwykle s  nierozga zione, ale czasem maj  króciutkie boczne odnogi. Rozmieszczone s  
do  równomiernie na ca ym wistaczym terytorium. Z rozbudowywanej nory ucieczkowej 
z czasem mo e powsta  nora letnia lub nawet zimowa. W lecie i jesieni , otwory cz -
ciej wykorzystywanych nor i ukry  po czone s  sieci  cie ek wdeptanych przez wistaki 
w ród bujnej ro linno ci halnej.

wistaki nigdy nie zanieczyszczaj  gniazda ekskrementami. Swoje potrzeby fizjologicz-
ne za atwiaj  w specjalnie do tego przeznaczonych uchy kach korytarzy, zwanych latryna-
mi. Takie wistacze latryny spotka  mo na tak e poza g ównym systemem nor, na przyk ad 
w zag bieniach pod ska ami lub w specjalnie wykopanych krótkich norkach (Zwijacz-
Kozica 2009). 

Do wy ció ki gniazda wistaki u ywaj  g ównie suchych cz ci ro lin trawiastych, ta-
kich jak sit skucina, boimka dwurz dowa, kostrzewy, trzcinniki. Trafiaj  si  tak e porosty 
z rodzaju chrobotek, rzadziej s  to mchy. Za wy ció k  mo e pos u y  wszystko co jest 
suche i mi kkie. Niejednokrotnie obserwowano wistaki znosz ce do nor porzucone przez 
turystów chusteczki higieniczne i strz pki tkanin. Wniesione do nory siano nie s u y jako 
po ywienie. 

Przed przyst pieniem do snu zimowego wistaki zatykaj  korytarze od rodka grubymi 
zatyczkami z mieszaniny ziemi, kamieni, materia u z gniazda i odchodów. S  one mocno 
ubite i bardzo twarde. 

wistak jest najwi kszym po ród tatrza skich gryzoni. Szczególnie ch tnie zjada wie-
e p dy i kwiaty traw i zió . Jeden doros y wistak spo ywa dziennie oko o 1�1,5 kg masy 

ro linnej. W ci gu krótkiego sezonu wegetacyjnego, wistaki musz  zgromadzi  zapas 
t uszczu umo liwiaj cy im przezimowanie. Dieta wistaków nie jest jednostajna, zmienia 
si  w ci gu roku tak, jak zmienia si  ro linno  hal w czasie okresu wegetacyjnego. 

W latach 1981�1985 badania nad sk adem wistaczej diety w Tatrach S owackich pro-
wadzi y Barbara Chovancová i Anna �oltésová. Zestawi y one list  43 gatunków ro lin, 
które stanowi  podstaw  menu tatrza skich wistaków. Nie jest to prawdopodobnie lista 
kompletna, ale obejmuje najwa niejsze ro liny, najcz ciej spotykane w s siedztwie wi-
staczych koloni. Zw aszcza rosn ce na pod o u ubogim w w glan wapnia, gdy  g ównie na 
takich siedliskach prowadzone by y wspomniane badania (Chovancová, �oltésovà 1988).
Bartsja alpejska Bartsia alpina L.
Bodziszek le ny Geranium sylvaticum L.
Boimka dwurz dowa Oreochloa disticha (WULFEN) LINK.
Borówka czarna Vaccinium myrtillus L.
Ciemi yca zielona Veratrum lobelianum BERNH.
Dzwonek alpejski Campanula alpina JACQ.
Dzwonek w skolistny Campanula polymorpha WITASEK
Goryczka kropkowana Gentiana punctata L.
Jaskier górski Ranunculus pseudomontanus SCHUR
Jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius L.
Jastrz biec alpejski Hieracium alpinum L.
Koniczyna brunatna Trifolium badium SCHREB.
Kosmatka brunatna Luzula alpino-pilosa (CHAIX) BREISTR.
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Kostrzewa barwna Festuca picta KIT.
Koz ek bzowy Valeriana sambucifolia J.C. MIKAN
Koz ek trójlistkowy Valeriana tripteris L.
Kuklik górski Geum montanum L.
Macierzanka halna Thymus alpestris TAUSCH ex A. KERN.
Macierzanka nadobna Thymus pulcherrimus SCHUR
Marchwica pospolita Mutellina purpurea (POIR.) THELL.
Mi osna górska Adenostyles alliariae (GOUAN) A. KERN.
Mniszek Taraxacum sp.
Naw o  alpejska Solidago alpestris WALDST. & KIT.
Omieg górski Doronicum austriacum JACQ.
Omieg koz owiec Doronicum clusii (ALL.) TAUSCH
Pi ciornik z oty Potentilla aurea L.
Podbia ek alpejski Homogyne alpina (L.) CASS.
Przelot alpejski Anthyllis alpestris (KIT.) RCHB.
Rdest w ownik Polygonum bistorta L.
Rdest yworodny Polygonum viviparum L.
Ró eniec górski Rhodiola rosea L.
Sasanka alpejska Pulsatilla alba RCHB.
Siekiernica górska Hedysarum hedysaroides (L.) SCHINZ & THELL.
Sit skucina Juncus trifidus L.
Szczaw górski Rumex alpestris JACQ.
mia ek pogi ty Deschampsia flexuosa (L.) TRIN.
wietlik Euphrasia sp.

Tomka alpejska Anthoxanthum alpinum Á. LÖVE & D. LÖVE
Urdzik karpacki Soldanella carpatica VIERH.
Wiechlina alpejska Poa alpina L.
Wiechlina granitowa Poa granitica BRAUN-BLANQ.
Zawilec narcyzowy Anemone narcissifolia L.
Zerwa kulista Phyteuma orbiculare L.

Naturalni wrogowie wistaka to 
przede wszystkim orze  przedni, lis, 
ry . Znane s  równie  przypadki roz-
grzebywania nor wistaków przez 
nied wiedzie brunatne. W ród innych 
drapie ników mog cych czasem za-
gra a  wistakom wymienia si  wilka, 
kun  le n , jastrz bia, pustu k  i kruka. 
Ich wp yw na populacje wistaków jest 
raczej znikomy. G ównym naturalnym 
czynnikiem reguluj cym liczebno  
tego gatunku jest prawdopodobnie 
miertelno  zimowa. Fot. 4. Siedlisko wistaka w Tatrach (© J. Perzanowska)

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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5. Wymagania siedliskowe

Gatunek zwi zany ze rodowiskiem alpejskim (fot. 4). Strefa zamieszkana przez wistaki 
zaczyna si  zwykle od miejscowej górnej granicy lasu i ci gnie si  kilkaset metrów wzwy . 
W Tatrach górny zasi g wyst powania wistaków wyznaczaj  warunki orograficzne. Naj-
wy ej po o one kolonie wistacze znajduj  si  na wysoko ci 2200�2300 m n.p.m., czyli 
tam, gdzie zwierz ta te mog  znale  jeszcze wzgl dnie dobre miejsca do kopania nor 
(G sienica-Byrcyn 2001). 

Najni ej po o ona wistacza kolonia znajduje si  na wysoko ci 1350 m n.p.m. Wi k-
szo  stanowisk znajduje si  na wysoko ci powy ej 1700 m n.p.m. Gatunek ten preferuje 
otwarte powierzchnie hal, rzadziej trawiaste fragmenty w pi trze kosodrzewiny. Ekspozy-
cja wzgl dem kierunków wiata i nachylenie stoku nie ma decyduj cego znaczenia. Klu-
czow  rol  odgrywa natomiast mo liwo  kopania nor. Gleba i rumosz w pod o u musz  
mie  odpowiedni  mi szo  i struktur . 

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce

Jedynym miejscem wyst powania gatunku w Polsce s  Tatry (ryc. 1).

Ryc. 1. Zasi g wyst powania wistaka tatrza skiego Marmota marmota latirostris w Polsce (wg raportu dla Komi-
sji Europejskiej 2007) i stanowisko monitorowane w larach 2007�2008 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 , 
opracowan  przez Tatrza ski Park Narodowy i stosowan  od 2000  r. Monitoring ten pole-
ga na inwentaryzacji zimowych nor wistaków. Podobne badania w latach wcze niejszych 
na obszarze Tatr przeprowadzi  Wojciech G sienica-Byrcyn (G sienica-Byrcyn 1994), 
a ju  Leon Podobi ski zwraca  uwag  na mo liwo  wykorzystania liczby nor wistaczych 
dla okre lania wielko ci populacji, gdy  liczba osobników w kolonii jest niemo liwa do 
dok adnego okre lenia (Podobi ski 1960). Siedlisko wistaka jest ma o zmienne, generalnie 
nie podlega presji cz owieka i w oparciu o dotychczasow  wiedz  trudno wypracowa  
metodyk  jego monitoringu. 

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku

Wska niki stanu populacji i stanu siedliska

Tab. 1. Wska niki stanu populacji i siedliska wistaka tatrza skiego

Wska nik Miara Sposób pomiaru/okre lenia

Populacja

Liczba kolonii Otwór 
wyj ciowy

Liczba otworów wyj ciowych, ustalona wiosn  w trakcie 
zalegania niegu

Siedlisko

Powierzchnia 
pi tra alpejskiego
(hal) ha

Okre la si  powierzchni  pi tra alpejskiego (hal) na podsta-
wie map GIS lub operatów urz dzeniowych.
Celem jest ledzenie zmian w powierzchni hal na skutek 
zarastania ich kosodrzewin .

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stosowanych przy ocenie stanu populacji i stanu siedliska populacji 

wistaka tatrza skiego prowadzonej w ramach monitoringu

Wska nik/Ocena* FV U1 U2

Populacja

Liczba kolonii 50 30�50 <30

Siedlisko

Powierzchnia pi tra 
alpejskiego (hal) 1413,34 ha Zaro ni cie przez kosodrzewin  

20�30% pow. hal
Zaro ni cie przez kosodrze-
win  powy ej 30% pow. Hal

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

Ocena stanu populacji i stanu siedliska
Ocena stanu badanych wska ników jest wprost ocen  stanu populacji i stanu siedliska

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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Perspektywy zachowania
W ocenie perspektyw zachowania populacji nale y bra  pod uwag  dotychczasowe trendy 
w populacji i siedlisku gatunku, okre lane poprzez wska niki �liczba kolonii� oraz �po-
wierzchnia hal�, sposób ochrony siedlisk gatunku i przewidywane zagro enia. W praktyce 
o perspektywach zachowania wistaka decyduje g ównie stan populacji, gdy  siedlisko 
gatunku jest stosunkowo stabilne i po o one w strefie ochrony cis ej Tatrza skiego Parku 
Narodowego. 

Ocena ogólna 
Ocena stanu ochrony gatunku odpowiada najni szej z ocen trzech parametrów tego stanu 
(stan populacji, stan siedliska, perspektywy zachowania).

3. Opis bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiskiem (powierzchni  monitoringow ) gatunku jest ca y obszar jego wyst powania 
w Tatrach, czyli ca y teren powy ej górnej granicy lasu, obejmuj cy pi tro alpejskie.

Sposób wykonywania bada  

Badanie wska ników stanu populacji
W celu ustalenia liczby kolonii nale y odszuka  miejsca, gdzie wistaki wysz y spod niegu 
po okresie hibernacji. Miejsca te charakteryzuj  si  wyra nym otworem wyj ciowym. Na 
prze omie kwietnia i maja nale y dok adnie spenetrowa  tereny po o one ponad górn  
granic  lasu, w obr bie pi tra halnego. Odnalezione nory zimowe rejestruje si  za pomoc  
odbiornika GPS, który automatycznie ustala pozycj  i wysoko  nad poziomem morza. Pod 
uwag  nale y bra  tylko wyra ne otwory wygrzebane przez wistaki w pokrywie nie nej. 
W przypadku, gdy w bezpo rednim s siedztwie b d  znajdowa y si  dwa takie otwory, 
a na podstawie tropów pozostawianych przez wistaki na niegu, lub w wyniku bezpo red-
niej obserwacji stwierdzono przechodzenie zwierz t pomi dzy nimi, nor  w a ciw  nale y 
przyj  t , która pojawi a si  wcze niej. Ka dy z otworów wiadczy o obecno ci kolonii. 
Jako wska nik stanu populacji przyj to liczb  kolonii wyst puj cych na terenie TPN. Prace 
te wykonywane mog  by  wy cznie przez pracowników Tatrza skiego Parku Narodo-
wego, wyposa onych w lornetki, lunety oraz osobisty sprz t zapewniaj cy bezpiecze -
stwo poruszania si  w terenie wysokogórskim przy ci gle zalegaj cej pokrywie nie nej. 
W celach bezpiecze stwa wskazane jest prowadzenie prac w zespo ach dwuosobowych 
z u yciem detektora oraz sprz tu lawinowego.

Inne informacje, które mog  by  dodatkowo wykorzystane w ocenie stanu populacji:
� Szacunkowa wielko  populacji. W celu jej ustalenia mo na przeprowadzi  liczenia zwie-

rz t na wybranych pi ciu stanowiskach (koloniach). Prace te nale y prowadzi  w miesi cu 
sierpniu w roku, w którym wiosn  oceniano liczb  kolonii. Na ka dym ze stanowisk nale-
y przeprowadzi  trzydniowe obserwacje, rejestruj c maksymaln  liczb  wistaków, które 

równocze nie pojawi y si  w obr bie stanowiska. rednia liczba zwierz t w kolonii, okre lo-
na na podstawie obserwacji pi ciu stanowisk, pomno ona przez liczb  wszystkich kolonii 
daje szacunkow  liczebno  wistaka na ca ym obszarze obj tym monitoringiem. 
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� Upadki zwierz t w populacji. Okre lenie miertelno ci jest trudne, ale nale y rejestrowa  

wszystkie przypadki odnalezienia martwych zwierz t, w miar  mo liwo ci wraz z podaniem 
przyczyny upadku. Dotyczy to równie  udokumentowanych przypadków k usownictwa.

Badanie wska ników stanu siedliska 
Monitoringiem nale y obj  pi tra klimatyczne znajduj ce si  w granicach wyst powania 
gatunku. Nale y analizowa  proces rozprzestrzeniania si  kosodrzewiny w pi trze alpej-
skim poprzez analiz  ortofotomap lub operatów urz dzeniowych.

Termin i cz stotliwo  bada
Monitoring stanu populacji nale y prowadzi  cyklicznie co trzy lata; ze wzgl du na nieko-
rzystne warunki pogodowe (niewielka pokrywa nie na b d  du e zagro enie lawinowe) 
prace mo na przesun  na nast pny rok. Inwentaryzacj  nor nale y prowadzi  w okresie 
wiosennym po stwierdzeniu wykopania si  wistaków z nor zimowych, co nast puje z re-
gu y w drugiej po owie kwietnia. Liczebno  osobników w kolonii nale y okre la  na pod-
stawie obserwacji prowadzonych w okresie letnim (sierpie ). Natomiast monitoring stanu 
ma o zmiennego siedliska wistaka nale y prowadzi  co 20 lat. 

Sprz t i materia y do bada
� odbiornik GPS,
� lornetka,
� luneta,
� mapa topograficzna 1:5000,
� sprz t lawinowy.

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku
Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej

4003

Nazwa gatunku
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury

wistak Marmota marmota (Linnaeus, 1758)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru
Nazwa obszaru monitorowanego

Tatry

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska Tatry

Obszary chronione, 
na których wyst puje 
gatunek 

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne itd.

Tatrza ski Park Narodowy; obszar Natura 2000 PLC120001 Tatry

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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Wspó rz dne 
geograficzne

Poda  wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska

49o 15�...��N, 19o 56�...�� E

Ogólna 
charakterystyka 
obszaru

Ogólna charakterystyka obszaru

Tatry, po o one w centralnej cz ci Karpat Zachodnich, stanowi  naj-
wy 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 cz  Tatr, zbudowana ze ska  krystalicz-
nych, osadowych i metamorficznych obejmuje Tatry Wysokie oraz Tatry 
Zachodnie. Teren ten obfituje w formy geomorfologiczne, charakte-
rystyczne 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 i turniowe i cz  pi ter re-
gla górnego i dolnego podlega ochronie cis ej, polegaj cej na ochronie 
procesów zachodz cych w przyrodzie. 

Wysoko  n.p.m.
Wysoko ci m n.p.m. stanowiska lub zakres od� do�

1350�2300 m n.p.m.

Charakterystyka 
siedlisk gatunku 
w obszarze

Rodzaj u ytkowanego rodowiska, wysoko  n.p.m., 
charakter ro linno ci 

rodowiskiem ycia wistaka s  tereny w strefie pi tra ro linnego hal, 
czyli pi tra alpejskiego (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 . 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 za-
ne 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. 
Zasi g wyst powania wistaka obejmuje pi tro klimatyczne umiarkowa-
nie zimne. rednia temperatura roczna wynosi tu od 0oC do �2oC.

Informacja 
o gatunku 
w obszarze

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na obszarze, dotych-
czasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzed-
nich

Inwentaryzacje stanu populacji wistaka w Tatrach prowadzone s  od 
2000  r. Polegaj  na rejestrowaniu miejsc i terminów wykopywania si  
wistaków z nor zimowych. Ka dy otwór wiosenny wiadczy o obecno-
ci kolonii w danym miejscu. Dodatkowo co trzy lata wykonuje si  mapy 

rozmieszczenia kolonii wistaków w Tatrza skim Parku Narodowym na 
podstawie namiarów GPS wszystkich nor zimowych w okresie wio-
sennym. Dla oszacowania liczebno ci populacji przyjmuje si  redni  
liczb  czterech osobników w koloni.
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Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za ten obszar

Pracownicy TPN

Daty obserwacji
Daty wszystkich obserwacji (zgodne z formularzami cz stkowymi)

30.04.2008 

Data wype nienia
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

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Parametr/
Wska niki Opis Ocena

Populacja

Liczebno

Poda  liczb  stwierdzonych kolonii

W Tatrza skim Parku Narodowym wiosn  2008  r. stwierdzono 56 
kolonii wistaków.

FV

Siedlisko

Powierzchnia 
pi tra alpejskiego 

Okre li  powierzchni  pi tra alpejskiego

1413,34 ha
FV

Perspektywy 
zachowania 

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu 
siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa  i zagro e  oraz 
stosowanej ochrony

W wyniku prowadzonych co roku rejestracji wykopywania si  wista-
ków z nor zimowych odnotowywano w przesz o ci zanikanie kolonii 
na niektórych stanowiskach, ale równie  pojawianie si  kolonii 
w nowych miejscach. Liczba kolonii wistaków w Tatrza skim Parku 
Narodowym charakteryzuje si  niewielkimi zmianami liczby i kszta -
tuje si  na poziomie oko o 50 koloni. W zwi zku z tym perspektywy 
utrzymania si  gatunku ocenia sie jako dobre. Ochrona wistaka 
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 wistaków na 
terenie Tatrza skiego Parku Narodowego s  zagro enia antropo-
geniczne takie jak k usownictwo, rozwój turystyki i narciarstwa na 
terenie wyst powania gatunku, penetracja przez cz owieka miejsc 
nieudost pnionych. Dzia ania podejmowane przez TPN maj  na 
celu minimalizacj  wp ywu tych czynników i zachowanie populacji 
wistaka w warunkach jak najbardziej naturalnych.

FV

Ocena ogólna FV

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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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 y-
wania: A � silna, B � umiarkowana, C � s aba

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis 

243 K usownictwo A �

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 . 
Stwierdzano w przesz o ci przypadki zaniku 
kolonii na skutek rozkopywania przez k usow-
ników nor.

600 Infrastruktura spor-
towa i rekreacyjna A �

Rejon Kasprowego Wierchu, budynki oraz in-
frastruktura zwi zana z kolej  linow . Obec-
no  kolei na Kasprowy Wierch powoduje 
znaczne zwi kszenie ruchu turystycznego 
oraz narciarskiego w tym rejonie, a co za tym 
idzie zwi kszenie ha asu, wi ksz  penetracj  
terenu, zwi kszon  ilo  odpadów i pozosta-
wianych przez cz owieka. Wszystko to ma 
wp yw na zmian  naturalnego zachowania 
wistaków w tym rejonie.

602 Kompleksy 
narciarskie A �

Rejon Kasprowego Wierchu, trasy zjazdowe, 
narciarstwo pozatrasowe. Przygotowywanie 
tras (ratrakowanie stoków) powoduje d u sze 
ni  naturalnie zaleganie pokrywy nie -
nej w tym rejonie, co skutkuje pó niejsz  
wegetacj  na tym terenie, czyli w rezultacie 
zmniejszeniem dost pno ci pokarmu w okre-
sie wczesnowiosennym dla wistaków.

624
Turystyka górska, 
wspinaczka, 
speleologia

A �

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 wspi-
naczki w terenach niedozwolonych np. na 
obszarach zimowania kozic, du y ruch spele-
ologiczny na trasach doj ciowych do jaski , 
z których znaczna cz  po o ona jest na 
obszarze wyst powania gatunku. Wzmo ona 
penetracja terenu, g ównie poza szlakami 
turystycznymi (taternicy, groto azi),powodu-
je p oszenie wistaków na ich naturalnych 
stanowiskach.

626 Narciarstwo A �

Coraz wi kszy udzia  narciarstwa poza wy-
znaczonymi trasami, jak i turystyki narciar-
skiej (ski-tour) na ca ym obszarze wyst powa-
nia gatunku. Zjazdy narciarskie wykonywane 
na terenie wyst powania kolonii w okresie 
wiosennym (najlepsze warunki dla uprawiania 
ski touringu) zbiegaj  si  w czasie z okresem 
wykopywania si  wistaków z nor zimowych. 
P oszenie wistaków w tym newralgicznym 
okresie mo e mie  powa ne skutki dla 
kolonii. 
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710 Uci liwy ha as B �

G ównie zwi zany z du ym ruchem tury-
stycznym na szlakach oraz cz stymi przelota-
mi mig owca. Powoduje p oszenie zwierz t 
oraz zmian  ich aktywno ci, skrócenie czasu 
erowania na powierzchni.

965 Drapie nictwo B 0 Lis, kruk, orze  przedni. 

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

243 K usownictwo A �

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). Przewi-
duje si , e proceder ten w d u szej perspekty-
wie czasu b dzie wci  jednym z najwi kszych 
zagro e  dla populacji wistaka. Wynika to 
g ównie z trudno ci w ocenie skali k usownictwa 
w Tatrach, a tak e z faktu, e pojedyncze przypad-
ki k usownictwa mog  skutkowa  zanikiem ca ych 
kolonii wistaków.

600
Infrastruktura 
sportowa
i rekreacyjna

A �

Rejon Kasprowego Wierchu, modernizacja infra-
struktury zwi zanej z kolej  linow . Ewentualne 
modernizacje czy remonty zwi zane z infrastruktu-
r  narciarsk  b d  powodowa  wzrost czynników 
negatywnie wp ywaj cych na populacj  wistaka 
(np. ha as, zwi kszona penetracja terenu przez 
cz owieka, p oszenie zwierz t, zaw anie obsza-
rów erowania itp.).

624

Turystyka 
górska, 
wspinaczka, 
speleologia

A �

Istnieje ryzyko powstania nowych szlaków tury-
stycznych oraz powi kszenia b d  udost pnienia 
nowych terenów do wspinaczki powierzchniowej 
b d  jaskiniowej, co jest równoznaczne ze zmniej-
szeniem przestrzeni yciowej wistaków. 

626 Narciarstwo A �

Coraz wi kszy udzia  narciarstwa poza wyznaczo-
nymi 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  te-
renu równie  w obr bie wyst powania wistaków, 
nios c za sob  szereg negatywnych czynników.

Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw Siedli-
skowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki 
chronione; inne wyj tkowe walory obszaru

Na obszarze wyst powania wistaka obserwowano m.in.: nied wiedzie, 
wilki, rysie, wistaki, or a przedniego, g uszca, cietrzewia, soko a w drow-
nego, p ochacza halnego, pomurnika

Gatunki obce 
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba

Nie obserwowano 

Zarz dzanie terenem Tatrza ski Park Narodowy

Istniej ce plany 
i programy ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Wszelkie dokumenty, które mog  mie  znaczenie dla ochrony gatunku 
i jego siedlisk w tym obszarze

Plan Ochrony Fauny TPN
Plan Urz dzania Lasu

wistak tatrza ski Marmota marmota latirostris (Kratochvil, 1961)
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Prowadzone zabiegi 
ochronne i ocena 
ich skuteczno ci

Opisa , czy na badanym terenie prowadzi si  jakie  
dzia ania ukierunkowane na ochron  gatunku

Okresowe wygradzanie tras narciarskich

Inne uwagi

Wszelki informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie 
pogodowe

W celu ustalenia szacunkowej liczebno ci populacji mo na przeprowadzi  
liczenia zwierz t na wybranych pi ciu stanowiskach (koloniach). Prace te 
nale y przeprowadzi  w miesi cu sierpniu w roku w którym oceniana b -
dzie ilo ci kolonii. Na ka dym ze stanowisk nale y przeprowadzi  trzydnio-
we obserwacje rejestruj c maksymaln  ilo  wistaków które równocze nie 
pojawi y si  w obr bie stanowiska. redni  liczb  zwierz t z pi ciu stano-
wisk nale y pomno y  o wspó czynnik ilo ci kolonii. Uzyskany wynik daje 
szacunkow  liczebno  wistaka na ca ym obszarze obj tym monitoringiem. 

Dokumentacja 
fotograficzna

PLC120001_Marmota Marmota_Tatry _Foto1.jpg/ P.Krzan
PLC120001_Marmota Marmota_Tatry _Foto2.jpg/ P.Krzan

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych, 
dla których mo na zaadaptowa  opracowan  metodyk

W Polsce brak takich gatunków.

6. Ochrona gatunku

wistak obj ty jest ochrona gatunkow . Ponadto, zarówno po polskiej i s owackiej stro-
nie Tatr ca kowity area  wyst powania wistaka mie ci si  w obszarach chronionych � po 
stronie polskiej TPN oraz po s owackiej TANAP. Instytucje te pe ni  ca kowity nadzór na 
populacj  wistaków. Stosowana aktualnie bierna ochrona gatunku jest wystarczaj cym 
sposobem ochrony. 
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