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Hala Gąsienicowa
fot. Dariusz Giś

Tatrzański Park Narodowy  
Z miłości do gór



przednie nie wyglądają tak majestatycznie, jak 
na tle niedostępnych turni. Do tego nie brakuje  
tu śladów wyjątkowej kultury górali podhalańskich, 
wyrosłej z wielowiekowej tradycji pasterskiej  
i walki o przetrwanie na skalistej ziemi.

Tatrzański Park Narodowy
Tatry są jedną wielką osobliwością na przyrodniczej 
mapie Polski. Ten niewielki skrawek naszego 
nizinnego kraju wypiętrzył się wysoko ponad 
otaczające go krainy. Tu są najwyższe polskie 
szczyty i najgłębsze jaskinie. Tylko tutaj śnieg 
w środku lata nie jest niczym dziwnym. Tylko 
tu głębokie polodowcowe jeziora przez pół 
roku skute są lodem. Dzięki temu znajdziemy  
w Tatrach wiele skarbów niespotykanych nigdzie 
indziej. Tylko tu rosną bory limbowe i tak licznie 
kwitną szarotki, skalnice, goryczki oraz sasanki. 
Tylko tutaj żyją kozice, świstaki i norniki śnieżne. 
Poza dzikimi Bieszczadami jedynie w Tatrach 
nigdy nie udało się naszym przodkom wytępić 
niedźwiedzi. Tylko tu swoje gniazda w szczelinach 
skał zakładają pomurniki. Nigdzie indziej orły 

Widok na Dolinę Pięciu Stawów Polskich
fot. Dariusz Giś



Nasze logo 
W logo Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje 
się kozica, żywy symbol Tatr. Była i wciąż jest 
bohaterką ludowych gadek i opowieści, piosenek 
oraz pieśni. Jest także motywem licznych malowideł 
i rzeźb. Od niej wywodzą się lokalne nazwy: Kozi 
Wierch, Kozia Dolina czy Kozi Grzbiet. Zwierzę  
to na stałe wpisało się w świadomość mieszkańców 
Podhala jako przykład swobody i umiłowania 
gór. Kozica jest zwierzęciem stadnym. Specjalna 
budowa racic pozwala jej na sprawne poruszanie  
się po stromych górskich ścianach w każdych 
warunkach pogodowych. Do obserwacji kozic 
warto wyposażyć się w lornetkę, dzięki której  
z daleka będziemy mogli je podziwiać, nie płosząc  
ich niepotrzebnie.

Kozica 
fot. Dariusz Giś
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Co warto zobaczyć?

Strona WWW

Krokusy na Polanie Kalatówki
fot. Dariusz Giś 

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

październik – kwiecień: 8.00 – 15.00 
maj – wrzesień: 9.00 – 16.30

Chałubińskiego 42 a, Zakopane +48 18 20 23 312 Tak

Nie, ale wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja 
przez stronę:  
biletcep.tpn.pl

zł

Tatrzańskie Lapidarium

wystawa plenerowa – bez ograniczeń 
czasowych

Karłowicza, Zakopane +48 18 20 23 312 Tak

Niezł

Wystawy stałe i czasowe w zespole 
dworsko-parkowym w Kuźnicach

wystawa plenerowa oraz czasowo 
dostępne wystawy w budynkach 
Spichlerza i Wozowni

Kuźnice 1, Zakopane +48 18 20 23 304 Tak

Niezł

Punkt Informacji Turystycznej TPN

czerwiec – wrzesień: 7.30 – 16.30  
październik – maj: 7.30 – 15.30

Chałubińskiego 44, Zakopane +48 18 20 23 300 Tak

Niezł

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. 
Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić ich aktualność na stronie.



tatrzańskiej – paloendemitu tatrzańskiego, gatunku, 
który występuje tylko w Tatrach. W pobliżu 
szlaku, na skraju kotła, widać żłobki świadczące  
o zjawiskach krasowych zachodzących w tym  
rejonie. W górnej części Doliny Małej Łąki znajdują  
się otwory wielu jaskiń, w tym Jaskini Wielkiej  
Śnieżnej o długości korytarzy ponad 23,5 km  
i głębokości blisko 850 m. Dalsza część trasy pnie  
się bardziej stromo do góry, początkowo po  
kamieniach przez las, później wśród kosodrzewiny.  
Z Kondrackiej Przełęczy roztacza się widok  
na Giewont i rozległą panoramę Tatr Wysokich.  
Po kolejnych 50 minutach marszu docieramy 
na Kopę Kondracką, która wznosi się na poziomie  
2005 m n.p.m.

Szlak jest jedną z bardziej urokliwych tras 
umożliwiających wejście na Czerwone Wierchy. 
Ścieżka prowadzi nas dnem Doliny Małej Łąki, 
gdzie można zaobserwować ciekawą roślinność 
źródliskową, w tym olbrzymie liście lepiężników. 
Po kilkunastu minutach, w otoczeniu potężnych 
głazów morenowych, dochodzimy do jednej  
z największych polan reglowych w Tatrach –  
Wielkiej Polany Małołąckiej. Płaska dolina już  
w XVII wieku wykorzystywana była przez pasterzy. 
Wiosną można tam niekiedy zaobserwować 
niedźwiedzie, a latem usłyszeć nawoływania 
derkacza. Ścieżka prowadzi przez las świerkowy 
w kierunku Wyżniego oraz na Kolebiska.  
Po drodze dostrzeżemy niebieskie kwiaty ostróżki 

Dolina Małej Łąki – Kondracka Przełęcz – Kopa Kondracka

Szlaki turystyczne:

Piesze – 70 szlaków – 275 km

Rowerowe – 6 szlaków – 37,6 km

Narciarskie – 21,9 km (+ trasy narciarskie)

Ścieżki edukacyjne:

4 ścieżki – 13,2 km

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są dwa szlaki piesze o długości 13 km oraz trzy ścieżki edukacyjne o długości 10,2 km. 
Dodatkowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjazdu na szczyt Kasprowego Wierchu 
(1987 m n.p.m.) koleją linową, gdzie znajduje się taras widokowy. Po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia istnieje również możliwość dojazdu 
własnym samochodem do Włosienicy lub Morskiego Oka. Można także skorzystać z kolejki Rakoń na szlaku do Doliny Chochołowskiej, czy  
z zaprzęgów konnych kursujących do Doliny Chochołowskiej, Doliny Kościeliskiej, oraz na odcinku szlaku Palenica Białczańska–Włosienica.

Widok z Kopy Kondrackiej na Tatry Wysokie
fot. Dariusz Giś
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Świstak tatrzański
fot. Dariusz Giś

Tatrzański Park Narodowy
Kuźnice 1
34-500 Zakopane
Sekretariat: (+48) 18 20 23 200   
sekretariat@tpn.pl
Informacja turystyczna: (+48) 18 20 23 300
infotur@tpn.pl
Straż Parku: (+48) 18 20 23 280 
Wolontariat: (+48) 18 20 23 309
Centrum Edukacji Przyrodniczej:  
(+48) 18 20 23 312 
Fax: (+48) 18 20 23 299
facebook.com/TatrzanskiParkNarodowy/
tatrzanski.ppn.gov.pl

Wydanie: kwiecień 2020

Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”


