
Marmota marmota 
latirostris
(Kratochvíl, 1961)

*Âwistak tatrzaƒski

Gatunek priorytetowy

ssaki, gryzonie, 
wiewiórkowate

Opis gatunku

Âwistak tatrzaƒski, gatunek górski hibernujàcy przez zim´,
jest jednym z najwi´kszych europejskich gryzoni.
Cia∏o: d∏ugoÊç doros∏ego osobnika najcz´Êciej 45–65 cm,
ogon 13–17 cm, ucho 25 mm, stopa tylna ok. 9 cm. Wy-
sokoÊç w k∏´bie ok. 25 cm.
Waga doros∏ego osobnika wynosi zwykle od 2,5 do ponad
6 kg. W ciàgu roku nast´puje zmiana ci´˝aru cia∏a. Jesie-
nià zwierz´ta sà ci´˝sze o oko∏o 1/3 wagi cia∏a w porów-
naniu z wiosnà.
SierÊç rdzawobràzowa przechodzàca w brunatnoczarnà,
zw∏aszcza na g∏owie i karku. Koniec ogona czarny. Zmia-
na sierÊci nast´puje raz w roku.
Koƒczyna przednia krótka, muskularna, posiada 4 palce
bez kciuka. Palce sà zakoƒczone mocnymi pazurami (ko-

panie nor), s∏u˝à te˝ przy przenoszeniu pokarmu do pyska.
Koƒczyna tylna te˝ krótka, umi´Êniona i wyposa˝ona
w 5 palców zakoƒczonych ostrymi pazurami.
Uz´bienie: w szcz´ce para siekaczy, dwie pary z´bów
przedtrzonowych i trzy pary z´bów trzonowych. W ˝uchwie
para siekaczy i para z´bów przedtrzonowych oraz trzy pa-
ry z´bów trzonowych.
Brak dymorfizmu p∏ciowego. Trudno jest rozpoznaç osob-
niki dwuletnie od starszych.
Pi´ç par gruczo∏ów sutkowych.
Odchody pod∏u˝ne (1,5x5 cm), wydalane z regu∏y w tych
samych miejscach w norach, pod ska∏ami. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W granicach area∏u wyst´powania nie jest mylony z ˝ad-
nym innym gatunkiem.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek terytorialny. Znaczenie terenu nast´puje prawdo-
podobnie za pomocà gruczo∏ów umiejscowionych w okoli-
cy odbytu.
Monogamiczny. Dojrza∏oÊç p∏ciowa w wieku 3–4 lat.
Ruja najcz´Êciej w drugiej dekadzie maja. Kopulacja na-
st´puje w norze i poza norà.
Âredni okres trwania cià˝y wynosi 33 dni. Jeden miot w roku.
M∏ode rodzà si´ w norach, zwykle w drugiej dekadzie czerw-
ca. Miot liczy 1–6 osobników, najcz´Êciej 2–3. Do drugiej
po∏owy lipca przebywajà w norze pod opiekà matki.

436

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki
P

or
a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki
P

or
a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki

*4003



Na karm´ roÊlinnà przechodzà w wieku oko∏o 8 tygodni.
Samodzielne ˝ycie podejmujà od 3 do 4 roku.

Wra˝liwoÊç
Âwistak nara˝ony jest na presj´ naturalnych drapie˝ników
i cz∏owieka. W stosunku do or∏a przedniego (Aquila chry-
saetos), wilka (Canis lupus), rysia (Lynx lynx) i lisa (Vulpes
vulpes) dystans bezpieczny si´ga kilkuset metrów. 
W terenach licznie odwiedzanych przez cz∏owieka dystans
ucieczki wynosi od kilkunastu do kilkudziesi´ciu metrów.
W rejonach nieucz´szczanych zachowanie zwierz´cia jest
podobne, jak w stosunku do drapie˝ników.

AktywnoÊç
AktywnoÊç letnia i hibernacja to dwa g∏ówne okresy sk∏a-
dajàce si´ na roczny cykl ˝ycia Êwistaka. Pierwszy rozpo-
czyna si´ zwykle na prze∏omie kwietnia i maja, koƒczy
w drugiej po∏owie wrzeÊnia lub na poczàtku paêdziernika.
Trwa 139–158, Êrednio 148 dni. Pozosta∏y czas to hiber-
nacja trwajàca 201–227, Êrednio 215 dni.
Zwierz´ dzienne. W ciàgu dnia najwi´cej czasu poÊwi´ca
˝erowaniu (43,9%) i stra˝owaniu (40,3%). Pozosta∏e za-
chowania: przechodzenie, zbieranie zapasów roÊlinnych,
grzebanie nor, czyszczenie nor, zabawa, czyszczenie cia∏a
zajmujà przeci´tnie 8,9% czasu. Przebywanie w norze pod-
czas dziennej aktywnoÊci wynosi Êrednio 6,9%.
Âwistak jest zwierz´ciem towarzyskim. ˚yje w rodzinie z∏o-
˝onej zwykle z rodziców oraz m∏odych dwóch ostatnich
miotów. Rodziny mogà tworzyç kolonie. Jedno stanowisko
rodzinne liczy 2–12 osobników, a byç mo˝e wi´cej, najcz´-
Êciej 3–4 sztuk. Spotykane pojedyncze osobniki tworzà po-
czàtek nowego stanowiska, zw∏aszcza na granicy zasi´gu
wyst´powania.
U zwierz´cia tego wyst´puje znaczna mo˝liwoÊç prze-
mieszczania. Wiosnà po hibernacji wià˝e si´ ona z okre-
sem godów (poszukiwanie partnera) oraz zajmowaniem
nowych miejsc. Stwierdzono migracj´ Êwistaków na odle-
g∏oÊç do oko∏o 3000 m.
Kolonia Êwistacza zajmuje okreÊlone terytorium wykorzy-
stywane w okresie aktywnoÊci letniej. Wa˝nym elementem
jest nora g∏ówna, w której zwierz´ta hibernujà oraz rodzà
ma∏e. W norze tej sk∏adany jest zapas roÊlinny zw∏aszcza
na okres hibernacji.
Powierzchnia terytorium uzale˝niona jest od procentu po-
krycia roÊlinnoÊcià oraz liczby osobników danej kolonii.
Mo˝e wynosiç 2–7 ha. 
Pomi´dzy stanowiskami istniejà trzy ró˝ne kontakty zwie-
rzàt. Najcz´Êciej wyst´puje kontakt lokomotoryczny, a na-
st´pnie akustyczny i wizualny.

Sposób od˝ywiania
Gatunek roÊlino˝erny. Nie jest wybredny. G∏ównym po˝y-
wieniem jest roÊlinnoÊç zielna, ale te˝ krzewy i krzewinki.
Wygrzebuje korzonki i bulwy. Brak wody zast´pujà spo˝y-
wane soczyste byliny.

Znane sà upodobania Êwistaka. Wiosnà cz´Êciej zjada ro-
Êliny trawiaste. Latem preferuje goryczk´ kropkowanà
(Gentiana punctata), kosmatk´ brunatnà (Luzula spadi-
cea), podbia∏ek alpejski (Homogyne alpina), kuklika gór-
skiego (Geum montanum), marchwic´ pospolità (Mutellina
purpurea), wiechlin´ granitowà (Poa granitica) i inne.
Znanych jest ponad 40 gatunków zjadanych roÊlin.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Typowe Êrodowisko Êwistaka tatrzaƒskiego stanowià tereny
pokryte roÊlinnoÊcià zielnà w strefie pi´ter roÊlinnych: reg-
la górnego, subalpejskiego (kosówki), alpejskiego (halne-
go) i cz´Êciowo pi´tra subniwalnego (turniowego).
Zasi´g wyst´powania obejmuje pi´tra klimatyczne:
ch∏odne, bardzo ch∏odne po umiarkowanie zimne i cz´-
Êciowo zimne, w których Êrednia temperatura roczna wy-
nosi od 3° do –3°C.
Zajmuje dna dolin i zbocza górskie o nachyleniu do 40°.
Najcz´Êciej wybiera miejsca dobrze nas∏onecznione. Du˝e
g∏azy wykorzystuje jako punkty obserwacyjne, czasem znaj-
duje pod nimi ukrycia. Zwierz´ to nie zasiedla terenów
o ma∏ej mià˝szoÊci gleby, gdzie nie sposób wygrzebaç nory.
Biotop Êwistaka posiada w zasadzie charakter pierwotny
i nie podlega zbyt ostrym zmianom antropogenicznym.
ObecnoÊç cz∏owieka powoduje zmiany behawioru, wià˝e
si´ te˝ z pewnymi zagro˝eniami.
Spo˝ywane soczyste roÊliny wyrównujà zapotrzebowanie
na wod´.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
4060 – wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe (Empe-

tro-Vaccinietum)
4070* – zaroÊla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
6150 – wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi)

i bezwapienne wyle˝yska Ênie˝ne (Salicion
herbaceae)

6170 – nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion
tatrae) i wyle˝yska Ênie˝ne (Arabidion coeruleae)

Rozmieszczenie geograficzne

Strefa wyst´powania gatunku Marmota marmota rozciàga
si´ pomi´dzy 44° a 49° ϕ N. Ca∏y area∏ zachowa∏ si´
w dwóch europejskich masywach górskich: Alpach i Tatrach. 
W Tatrach znajduje si´ pó∏nocny zasi´g Êwistaka (49° 14”).
Ca∏a populacja Marmota marmota latirostris ˝yje na tere-
nie Polski i S∏owacji.
W Polsce wyst´puje w Tatrach Wysokich i Tatrach Zachod-
nich. Pionowy zasi´g wyst´powania rozpoczyna si´ od
1380 i dochodzi do 2050 m n.p.m. 
W ostatnim dziesi´cioleciu niewielkà liczb´ Êwistaków po-
chodzàcych z Tatr S∏owackich introdukowano w ukraiƒskiej
cz´Êci Karpat Wschodnich.
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Wyst´powanie Êwistaka tatrzaƒskiego w Polsce

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych

Ca∏a populacja tatrzaƒska wyst´puje na terenie Tatrzaƒ-
skiego Parku Narodowego.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1)

Kategorie IUCN
Polska czerwona lista – EN
Polska czerwona ksi´ga – EN
Lista dla Karpat – EN (w PL – CR)

Ocena UICN: Marmota marmota marmota liczny, najmniej-
szej troski (LC). Podgatunek Marmota marmota latirostris na-
le˝y do zwierzàt bardzo wysokiego ryzyka (EN). Silnie zagro-
˝ony wygini´ciem w Polsce ze wzgl´du na ma∏à populacj´.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji 
W przesz∏oÊci Êwistak by∏ pozyskiwany przez myÊliwych dla
mi´sa, skór, a przede wszystkim sad∏a stosowanego w me-
dycynie ludowej. W pierwszej po∏owie XIX wieku niemal zu-
pe∏nie wyniszczony. Zabiegi naukowców doprowadzi∏y do
uchwalenia w 1868 r. przez Sejm Krajowy we Lwowie usta-
wy chroniàcej Êwistaka.
Dzia∏ania ochronne (prawo, powo∏anie stra˝y zwierzyny
w Tatrach) wp∏yn´∏y na odrodzenie populacji Êwistaka. Re-
gres nastàpi∏ w okresie I i II Wojny Âwiatowej w wyniku k∏u-
sownictwa i wykorzystania gospodarczego (pasterstwo
owiec) jego siedliska.

Od utworzenia Tatrzaƒskiego Parku Narodowego (1954 r.)
Êwistak wolno zajmuje kolejne tereny w dolinach, w któ-
rych zaginà∏.
LiczebnoÊç Êwistaka w Tatrach Polskich nie by∏a wielka.
W 1888 r. ˝y∏o 35 osobników, w 1928 r., podobnie jak
w 1952 r. – 50 sztuk. Wed∏ug inwentaryzacji w 1982 r.
stan wynosi∏ 108–132, a w 2003 r. liczy∏ oko∏o 190 Êwi-
staków i ciàgle nieznacznie roÊnie. Obecnie w ca∏ych Ta-
trach (Polskich i S∏owackich) ˝yje 700–800 Marmota mar-
mota latirostris.

Potencjalne zagro˝enia
Do istotnych naturalnych zagro˝eƒ Êwistaka nale˝y presja
drapie˝ników, szczególnie: rysia (Lynx lynx), or∏a przednie-
go (Aquila chrysaetos) i lisa (Vulpes vulpes). Tak˝e czynniki
Êrodowiskowe, np. nawalne deszcze, sp∏ywy gruzowe.
Zagro˝eniem realnym jest istniejàce k∏usownictwo. Powo-
duje ono znaczàce ograniczenie area∏u wyst´powania i li-
czebnoÊci Êwistaka w terenach oddalonych (Doliny: Waks-
mundzka, Paƒszczyca, KoÊcieliska).
Nadmierny ruch turystyczny i sportowy wp∏ywa na zmian´
zachowania zwierzàt oraz zagra˝a im poprzez zawlekanie
stwierdzonych chorób (robaczyce). Ogranicza tak˝e wza-
jemne kontakty zwierzàt, zw∏aszcza przez przechodzenie
(kontakt lokomotoryczny).
Dzielenie area∏u wyst´powania przez budow´ wielkich in-
westycji (np. w rejonie Kasprowego Wierchu). W tym przy-
padku powoduje to podzia∏ ca∏ej populacji Marmota mar-
mota latirostris na dwie izolowane cz´Êci. Fragmentaryza-
cja nielicznych stanowisk prowadzi do kojarzeƒ wsobnych,
co szczególnie zagra˝a stanowiskom zlokalizowanym na
granicy wyst´powania gatunku.
Zagro˝enie stanowi eksploatacja urzàdzeƒ sportowych
w granicach area∏u wyst´powania zwierz´cia w okresach
szczególnych z punktu widzenia jego biologii (np. poczàtek
aktywnoÊci po hibernacji, okres godów, zbieranie zapasów
na okres snu zimowego itp.).

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Konsekwentnie dbaç o stan siedliska. Nale˝y ograniczyç
zanieczyszczanie szlaków turystycznych i tras narciarskich
w granicach wyst´powania Êwistaka. Konieczne jest ogra-
niczenie zrzutu Êcieków w rejonie Kasprowego Wierchu na
teren stanowisk Êwistaka (np. Kocio∏ Gàsienicowy, Dolina
Sucha Kasprowa).
Doprowadziç do u∏atwienia kontaktów w rejonie Ka-
sprowego Wierchu pomi´dzy wyst´pujàcymi dwoma
izolowanymi cz´Êciami jednej populacji Marmota mar-
mota latirostris.
Szczególnie chroniç stanowiska na granicy zasi´gu oraz
znacznie oddalone od sàsiednich, aby ograniczyç mo˝li-
woÊç kojarzeƒ wsobnych.
Wzmóc dzia∏ania zabezpieczajàce przed k∏usownictwem.
Wspomniane propozycje dotyczà te˝ w znacznym stopniu
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kozicy (Rupicapra rupicapra tatrica), której zasi´g wyst´po-
wania obejmuje w ca∏oÊci area∏ Êwistaka.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Marmota marmota latirostris jest stosunkowo s∏abo pozna-
nym podgatunkiem.
Zbadaç dynamik´ populacji oraz zmiany zasi´gu area∏u
wyst´powania.
Zbadaç wp∏yw czynników Êrodowiskowych na liczebnoÊç
populacji.
OkreÊliç stopieƒ antropopresji w granicach wyst´powania
Êwistaka w Tatrach.

Monitoring naukowy

Nale˝y opracowaç standardowà i praktycznà metod´
okreÊlania liczebnoÊci populacji.
Standardem winien byç monmitoring biologiczny Êwistaka,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem rozmieszczenia stano-
wisk, liczebnoÊci oraz stanu zdrowotnego, zw∏aszcza
w strefie zbyt wielkiej frekwencji cz∏owieka.
Monitoring taki winien byç realizowany najrzadziej co 5 lat.
Podstawowà metodà winna byç obserwacja w okresie tu˝
po hibernacji oraz pod koniec okresu aktywnoÊci letniej. 
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