
Rupicapra rupicapra 
tatrica
(Blahout, 1971)

*Kozica tatrzaƒska

Gatunek priorytetowy

ssaki, parzystokopytne, 
kr´torogie (pustorogie)

Opis gatunku

Kozica tatrzaƒska, zwierz´ górskie, zwykle ˝yjàce w stadzie.
Samiec i samica posiadajà rogi hakowato zagi´te do ty∏u.
Cia∏o: d∏ugoÊç doros∏ego osobnika 110–126 cm, ogona
15 cm, ucha 14 cm, stopy tylnej 31–34 cm. WysokoÊç
w k∏´bie 70–80 cm. D∏ugoÊç rogów w pierwszym roku do
4–6 cm, doros∏ych 22–26 cm. 
Waga: doros∏ego osobnika zwykle 25–36 kg. M∏ode
w pierwszym tygodniu 1,2–1,9 kg. W ciàgu roku najwi´ksza
masa cia∏a wyst´puje jesienià. Samice l˝ejsze od samców.
SierÊç latem p∏oworuda, czasem czerwona, ok. 5 cm.
Wzd∏u˝ grzbietu biegnie czarna pr´ga. Zimà przewa˝a
barwa czarna, z odcieniami ciemnego bràzu, d∏ugoÊç sier-

Êci wynosi kilkanaÊcie centymetrów. Pysk, brzuch, poÊladki
koloru bia∏ego, bia∏o˝ó∏tego.
Koƒczyny mocne, zw∏aszcza przednie. Zakoƒczone dwoma
racicami przystosowanymi do poruszania si´ w skrajnych
warunkach (teren skalisty, pokryty Êniegiem, lodem). Po-
dwójne raciczki sà przydatne w terenie o du˝ym spadku.
Uz´bienie: w szcz´ce 6 przedtrzonowych i 6 trzonowych,
siekaczy brak. W ˝uchwie 8 siekaczy, 6 przedtrzonowych
i 6 trzonowych.
U kozicy wyst´puje dymorfizm p∏ciowy. Samce sà wi´ksze
i ci´˝sze, posiadajà masywniejsze i mocniej zakrzywione ro-
gi oraz w okolicy moczop∏ciowej charakterystyczny p´dzel.
Dwie pary sutek.
Ka∏ uformowany w postaci okràg∏awych grudek wielkoÊci
10–12 x 8 mm.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W granicach area∏u wyst´powania Rupicapa rupicapra ta-
trica nie jest mylona z ˝adnym innym gatunkiem.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Rozmna˝anie
Gatunek terytorialny. Znaczenie terenu za pomocà parzy-
stych gruczo∏ów umiejscowionych w okolicy tu˝ za rogami.
Szczególnie dobrze rozwini´te u samców w okresie rui.
Momogamiczny, samice dojrzewajà p∏ciowo w 2. roku ˝ycia,
samce uczestniczà w rozrodzie dopiero w wieku 3–4 lat.
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Ruja od koƒca paêdziernika do poczàtku grudnia. Samiec
pokrywa od kilku do kilkunastu samic. 
D∏ugoÊç cià˝y wynosi 160–170 dni.
M∏ode przychodzà na Êwiat od koƒca kwietnia do poczàt-
ku czerwca. Zwykle samica rodzi jedno koêl´, wymagajà-
ce jej szczególnej troski. 
M∏ode sà karmione mlekiem matki do pierwszej zimy. Od
koƒca 2. tygodnia przechodzà stopniowo na pokarm ro-
Êlinny. Pozostajà przy matce pó∏tora roku i d∏u˝ej.

Wra˝liwoÊç
Kozica nara˝ona jest na presj´ naturalnych drapie˝ników
i cz∏owieka. Dystans bezpieczny w stosunku do wilka (Ca-
nis lupus), rysia (Lynx lynx), niedêwiedzia (Ursus arctos), or-
∏a przedniego (Aquila chrysaëtos) si´ga kilkuset metrów. 
W terenach licznie odwiedzanych przez turystów dystans
ucieczki mierzy od kilkunastu do kilkudziesi´ciu metrów.
W okresach mniejszej frekwencji (zima) i w rejonach nie-
ucz´szczanych wspomniany dystans w kontakcie z cz∏owie-
kiem wynosi od stu do kilkuset metrów.

AktywnoÊç
AktywnoÊç dzienna kozicy w okresie wiosenno-letnim posia-
da dwie kulminacje. Pierwsza we wczesnych godzinach ran-
nych, druga póênym popo∏udniem. Zimà wyst´puje jedna
kulminacja w godzinach popo∏udniowych. ˚erowanie stano-
wi g∏ównà cz´Êç zachowania w czasie aktywnoÊci dziennej.
W ciàgu dnia zwierz´ta przebywajà cz´sto na ods∏oni´tych
powierzchniach hal. Noc sp´dzajà zwykle w sàsiedztwie
pastwisk, w miejscach bezpiecznych, trudniej dost´pnych.
Kozica jest zwierz´ciem towarzyskim. Tworzy stada si´gajà-
ce w przesz∏oÊci nawet ponad 50 osobników. Najcz´Êciej
zgrupowania liczà 5–15 sztuk. Samce ˝yjà samotnie albo
tworzà w∏asne grupy, poza okresem rui. 
Rupicapra rupicapra tatrica nie odbywa regularnych w´dró-
wek pionowych. Wyst´puje jednak wyraêna preferencja co
do rejonów wyst´powania w okresie lata i w okresie zimy.
Latem zwierz´ta przebywajà w pi´trze hal i turni, zimà
przemieszczajà si´ nawet po stref´ górnej granicy lasu i ni-
˝ej, zw∏aszcza w terenach bezleÊnych.
W okresach szczególnie niekorzystnych (opad Êniegu,
deszczu, niepokój wywo∏any przez cz∏owieka) zwierz´ta mi-
grujà do miejsc bezpiecznych, odleg∏ych nawet ponad
3 km. Chronià si´ przed ci´˝kimi warunkami pogodowymi
poÊród ska∏, rzadziej w jaskiniach.
Szczególnà aktywnoÊç przejawiajà kozice w okresie go-
dów. Zdarzajà si´ przypadki skaleczeƒ i Êmiertelnych ura-
zów w wyniku walki samców o panowanie nad stadem.
Znane sà próby pozorowania ataku na cz∏owieka.
Samice przejawiajà nadzwyczajnà trosk´ o ma∏e, bez któ-
rej koêl´ta nie by∏yby zdolne prze˝yç w ci´˝kich warun-
kach górskich.

Sposób od˝ywiania
Gatunek roÊlino˝erny, stanowiàcy jedynà populacj´ kopytnych
˝yjàcych w ciàgu roku w strefie górnej granicy lasu i wy˝ej.

W okresie wegetacji diet´ kozic stanowi oko∏o 120 ga-
tunków roÊlin. Nale˝à do nich roÊliny drzewiaste, krzewy
i krzewinki, trawy i byliny oraz porosty i mchy. Stwierdzo-
no sezonowà preferencj´ udzia∏u poszczególnych gatun-
ków roÊlin w diecie.
Latem najch´tniej spasane sà trawy i byliny (74–85%
obj´toÊci pokarmu), nale˝à do nich m.in.: mi∏osna
górska (Adenostyles alliariae), bartsja alpejska (Bart-
sia alpina), goryczka kropkowana (Gentiana puncta-
ta), omieg górski (Doronocum austriacum), dzwonek
wàskolistny (Campanula polymorhpa), sit skucina (Jun-
cus trifidus) i inne.
Zimà dieta jest ubo˝sza, przewa˝ajà w niej trawy i by-
liny (do 50% obj´toÊci) oraz krzewinki (do 30%) i po-
rosty (do 30%). Rodzaj spasanych roÊlin uwarunkowa-
ny jest ich dost´pnoÊcià. Cz´sto po˝ywienie jest wy-
grzebywane spod Êniegu. Cz´Êciej zjadane roÊliny to:
Êwierk (Picea abies), kosodrzewina (Pinus mugo), ja-
rzàb pospolity (Sorbus aucupria), borówka czarna
(Vaccinium myrtillus), turzyca zawsze zielona (Carex
sempervirens), jastrz´biec leÊny (Hieracium murorym),
tomka wonna (Anthoxanthum odoratum) oraz takie po-
rosty, jak: Cladonia rangiferina, Umbilicaria cilindric,
Cetraria islandica.

Cechy ekologiczne

Ârodowiskiem ˝ycia kozicy tatrzaƒskiej sà tereny w strefie
pi´ter roÊlinnych: regla górnego, subalpejskiego (kosów-
ki), alpejskiego (halnego) i subniwalnego (turniowego). 
Zasi´g wyst´powania obejmuje nast´pujàce pi´tra kli-
matyczne: ch∏odne, bardzo ch∏odne, umiarkowanie
zimne po zimne. Ârednia temperatura roczna wynosi tu
od 3ºC do –4ºC.
Preferowane sà pi´tra roÊlinne subalpejskie i alpejskie, po-
∏o˝one w strefie pi´ter klimatycznych bardzo ch∏odnego
i umiarkowanie zimnego.
Rupicapra rupicapra tatrica unika lasu poza okresem zimy,
zwykle w chwilach zagro˝enia (wiatr, wi´kszy opady Ênie-
gu). Zwierz´ przestrzeni otwartej, choç dobrze czuje si´
wÊród ska∏ i turni.
Czas ˝erowania jest przerywany spoczynkiem (prze˝uwa
spasiony pokarm), na który wybiera eksponowane miejsca.
Woda wykorzystywana przez ten gatunek posiada najwy˝-
szà (pierwszà) klas´ czystoÊci.
Rodzenie m∏odych odbywa si´ zwykle w pi´trze subal-
pejskim. P∏aty kosodrzewiny oraz niezbyt strome ska∏y
stanowià w∏aÊciwe ukrycie. Znane sà wykorzystywane
od lat miejsca przychodzenia m∏odych na Êwiat (zwane
kotelnicami).
Biotop kozicy posiada w zasadzie charakter pierwotny i nie
podlega zbyt ostrym zmianom antropogenicznym. Nad-
mierna obecnoÊç cz∏owieka w granicach wyst´powania
kozicy powoduje zmiany behawioru. Wià˝e si´ te˝ z pew-
nymi zagro˝eniami.
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Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania

4060 – wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe (Empe-
tro-Vaccinietum)

4070-1* – karpackie zaroÊla kosodrzewiny
6150 – wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi)

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

6170-1 – tatrzaƒskie murawy wysokogórskie 
6170-1 – zbiorowiska wyle˝yskowe na ustalonych piargach
9410 – górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç –

zbiorowiska górskie)

Rozmieszczenie geograficzne

Strefa wyst´powania gatunku Rupicapra rupicapra rozcià-
ga si´ pomi´dzy 37° a 49° ϕ N. Dzisiejszy zasi´g gatunku
obejmuje obszary górskie Europy i Azji Mniejszej. 
Obecnie istnieje kilkanaÊcie oddzielonych od siebie tere-
nów naturalnego wyst´powania kozicy: Pireneje, Góry
Kantabryjskie, Masyw Centralny, Alpy, Abruzy-Apeniny,
Góry Dynarskie, Pindos, Ri∏a-Piryn-Rodopy na Ba∏kanach,
Karpaty Po∏udniowe, Tatry, góry Azji Mniejszej po Kaukaz.
W Tatrach znajduje si´ pó∏nocny zasi´g kozicy (49° 15’ ϕ N).
Ca∏a populacja Rupicapra rupicapra tatrica ˝yje na terenie
Polski i S∏owacji.
W Polsce wyst´puje w Tatrach Wysokich i Tatrach Zachod-
nich. Pionowy zasi´g rozpoczyna si´ od 1350 m n.p.m.
i si´ga tu po najwy˝sze szczyty (prawie do 2500 m n.p.m.),
najcz´Êciej jednak ˝yje pomi´dzy 1700 a 2200 m n.p.m.
Poza Tatrami grupa kozic zadomowi∏a si´ w Masywie
Ânie˝nika K∏odzkiego, sà to jednak przedstawiciele alpej-
skiego podgatunku nominatywnego – Rupicapra rupicapra
rupicapra, introdukowanego w Sudety Czeskie, skàd prze-
chodzà na polskà stron´.

Wyst´powanie kozicy w Polsce

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik V

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1) (2)

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

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

Przemiany i stan populacji 
Kozica w przesz∏oÊci by∏a pozyskiwana przez myÊliwych
g∏ównie dla mi´sa. Jej populacja w pierwszej po∏owie XIX
wieku zosta∏a niemal zupe∏nie wyniszczona. Zabiegi na-
ukowców doprowadzi∏y do uchwalenia w 1868 r. przez
Sejm Krajowy we Lwowie ustawy chroniàcej kozic´.
Skuteczne dzia∏ania ochronne (prawo, dzia∏ania uÊwiada-
miajàce potrzeb´ chronienia, powo∏anie stra˝y zwierzyny
w Tatrach) wp∏yn´∏y na odrodzenie populacji kozicy w dru-
giej po∏owie XIX wieku.
Spadek liczebnoÊci nastàpi∏ w okresie I i II Wojny Âwiato-
wej w wyniku k∏usownictwa i wykorzystania gospodarczego
(pasterstwo owiec) jej siedliska.
LiczebnoÊç kozicy nigdy w Tatrach Polskich nie by∏a wielka.
W 1851 r. jej stan szacowano na 100 osobników. W okresie
mi´dzywojennym liczba tych zwierzàt wynosi∏a 40–60 sztuk.
W 1947 r. doliczono si´ zaledwie 26 kozic. Od tego czasu li-
czebnoÊç ros∏a do 273 osobników w 1986 r., nastapi∏ regres
trwajàcy do 1999 r., kiedy stan wynosi∏ 69 kozic.
W ostatnich latach Rupicapra rupicapra tatrica liczy w Ta-
trach Polskich oko∏o 80 osobników i jej stan nieznacznie
si´ powi´ksza.

Potencjalne zagro˝enia
Do naturalnych zagro˝eƒ nale˝y presja drapie˝ników,
szczególnie rysia (Lynx lynx) i wilka (Canis lupus), a nawet
niedêwiedzia (Ursus arctos). Dla koêlàt dodatkowo niebez-
pieczeƒstwo stanowià: lis (Vulpes vulpes), orze∏ przedni
(Aquila chrysaetos) i kruk (Corvus corax).
Do potencjalnych zagro˝eƒ zaliczyç nale˝y te˝ takie czynniki
Êrodowiskowe, jak: lawiny Ênie˝ne, gwa∏towne spadki tempe-
ratury i opady Êniegu, zw∏aszcza w okresie rodzenia m∏odych.
Realnym zagro˝eniem jest ciàgle istniejàce k∏usownictwo.
Powoduje ono znaczàce ograniczenie area∏u wyst´powa-
nia i liczebnoÊci kozicy, szczególnie w miejscach oddalo-
nych (doliny: Waksmundzka, Paƒszczyca, KoÊcieliska).
Do istotnych nale˝à tak˝e zagro˝enia antropogeniczne wy-
nikajàce z nadmiernego ruchu turystycznego (np. turystyka
piesza, turystyka narciarska) i sportowego (np. taternictwo,
narciarstwo, skialpinizm, lotniarstwo). Niekorzystne od-
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dzia∏ywania turystyki i sportu wp∏ywajà na zmian´ beha-
wioru kozicy, zawlekanie stwierdzonych chorób (robaczyce)
oraz powodujà ograniczenie area∏u wyst´powania.
ObecnoÊç cz∏owieka wprowadza permanentny niepokój
w niektórych ostojach (rejon: Kasprowego Wierchu, Gie-
wontu itp.), dotyczy to równie˝ miejsc rodzenia m∏odych.
Powoduje to wyp∏aszanie zwierzàt w rejony mniej bezpiecz-
ne, ale spokojne. Niekorzystny wp∏yw na kozic´ wywiera
stosowanie ha∏aÊliwych urzàdzeƒ w granicach jej area∏u
(koleje, ratraki uprawiajàce trasy narciarskie, helikoptery,
skutery Ênie˝ne). W niektórych przypadkach mogà one
stwarzaç potencjalne zagro˝enia ˝ycia tych zwierzàt.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Zdecydowanie dbaç o stan siedliska kozicy. Nale˝y ograni-
czyç zanieczyszczenie szlaków turystycznych i tras narciar-
skich przez ich natychmiastowe usuwanie w granicach wy-
st´powania kozicy. Konieczne jest ograniczenie zrzutu Êcie-
ków w rejonie Kasprowego Wierchu (Kocio∏ Gàsienicowy,
Dolina Sucha Kasprowa).
Chroniç tereny na granicy zasi´gu area∏u wyst´powania
oraz miejsca szczególnie wa˝ne z punktu widzenia biologii
gatunku (np. miejsca rodzenia m∏odych).
Stosowaç dotychczasowe zasady ochrony, jednak zaostrzyç
praktycznà ochron´ kozicy przed k∏usownikami, zw∏aszcza
w terenach oddalonych (doliny: Waksmundzka, Paƒszczy-
cy, KoÊcieliska).
Nale˝y wprowadziç zmiany zwiàzane z udost´pnieniem te-
renu w granicach area∏u kozicy pod kontem w∏aÊciwej jej
ochrony.
Konieczne jest wspólne dzia∏anie parków narodowych
(polskiego i s∏owackiego), którego celem b´dzie opraco-
wanie i wdro˝enie programu ochrony ca∏ej populacji Rupi-
capra rupicapra tatrica.
Wspomniane propozycje dotyczà te˝ w znacznym stopniu
Êwistaka (Marmota marmota latirostris), którego zasi´g wy-
st´powania obejmuje w ca∏oÊci area∏ kozicy.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Rupicapra rupicapra tatrica wymaga wi´kszej uwagi ze
wzgl´du na jej zagro˝enie.
Nale˝y zbadaç dynamik´ i struktur´ populacji oraz ich
zmiany w ciàgu roku i na przestrzeni wielu lat. Tak˝e zmia-
ny zasi´gu area∏u w czasie.

Zbadaç wp∏yw czynników Êrodowiskowych na liczebnoÊç
populacji. 
OkreÊliç stopieƒ antropopresji w granicach wyst´powania
kozicy w Tatrach.

Monitoring naukowy

Kontynuowaç prowadzone od 1957 r. jesienne okreÊlanie
stanu liczebnego kozic oraz przyrostu zrealizowanego.
Konieczne jest prowadzenie monitoringu stanu zdrowotne-
go (robaczyce i inne choroby) oraz poznawanie przyczyn
ÊmiertelnoÊci osobników pad∏ych.

Bibliografia

CHOVANCOVA B., SOLTESOVA A. 1988. Troficka zakladna
kamzika vrchovskeho tatranskeho Rupicapra rupicapra tatri-
ca Blahout, 1971 v TANAP-e. Folia venatoria, 18: 307–315.

COUTURIER M. 1938. La Chamois, Grenoble. 
GÑSIENICA-BYRCYN W. 1973. Kozica Rupicapra rupicapra L.

symbol Tatrzaƒskiego Parku Narodowego. Chroƒmy Przyr.
Ojcz. R. 29, z. 4: 5–17.

GÑSIENICA-BYRCYN W. 1987. Kozica – ˝ywy symbol Tatr. KAW,
Wroc∏aw: 46.

GÑSIENICA-BYRCYN W. 2001. Kozica. W: G∏owaciƒski Z. (red.)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt. PWRiL, Warszawa:
106–109.

GÑSIENICA-BYRCYN W. 2002. Ochrona kozicy (Rupicapra rupi-
capra L.) i Êwistaka (Marmota marmota L.) w Tatrzaƒskim
Parku Narodowym. Problemy Êrodowiska i jego ochrony
cz´Êç 10: 81–91. Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem i Âro-
dowiskiem, Uniwersytet Âlàski. Katowice.

NOWICKI M. 1868. Kozica. Kraków. 
P¢KSA ¸. 2002. Charakterystyka populacji kozicy Rupicapra rupica-

pra tatrica Blahout, 1971 w Tatrzaƒskim Parku Narodowym. Pra-
ca magisterska. Wydzia∏ LeÊny Akademii Rolniczej w Krakowie.

SILSKI K. 1980. Kozica Rupicapra rupicapra w Masywie Ânie˝ni-
ka K∏odzkiego. Chroƒmy przyr. Ojcz. 37, 6: 61–67.

URBANIK Z. 1988. Z badaƒ nad ekologià kozicy. Wierchy R. 54,
T. 92: 229–232.

ZI¢BA F. 2002. Aktualny stan populacji kozicy (Rupicapra rupicapra
tatrica Blahout 1971) w Tatrzaƒskim Parku Narodowym, jej za-
gro˝enia i ochrona. W: Janiga M., Švajda J. (red.) Ochrana
kamzika. TANAP, NAPANT, IHAB, Tatranská ·trba: 70–78.

Wojciech Gàsienica-Byrcyn

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

*4006 


