Co w trawie piszczy
Najważniejszą przyrodniczą informacją czerwca jest wiosenne zliczenie kozic (więcej o jego
przebiegu i wynikach piszemy w osobnym tekście). U niedźwiedzi trwa ruja, a w świstaczych norach
pojawiły się maluchy. Młode świstaki opuszczą norę po miesiącu, a po dwóch będą samodzielnie
zdobywać pokarm. Nad Doliną Bystrej dość często widywany jest orzeł przedni. Można
zaobserwować, jak szybuje, wykorzystując ładną pogodę i tworzące się kominy powietrzne.
W Obwodzie Ochronnym Łysa Polana panuje już duży ruch turystyczny, na drodze dojazdowej do
parkingu Palenica mogą występować utrudnienia. Na odcinku drogi Palenica – Potok Waksmundzki
widywana jest łania, która często leży w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zaniepokojonych turystów
uspokajamy: nie jest chora, po prostu odpoczywa i trawi.
W czerwcu na trasie do Morskiego Oka odbyły się sezonowe badania koni pracujących na tym szlaku.
Druga tura – w sierpniu, wtedy też podamy kompleksowe wyniki. Kilka dni po badaniach na trasie
pojawił się prototypowy wóz ze wspomaganiem elektrycznym. Jednodniowe testy pojazdu wypadły
pomyślnie. Niebawem wóz wróci na trasę na dłuższe testy, w różnych warunkach.
W połowie czerwca nasi pracownicy usunęli spod Giewontu dużych rozmiarów wantę, w którą kilka
dni wcześniej trafił piorun. Wyładowania atmosferyczne, których latem nie brakuje, nie tylko
powodują szkody na szlakach, są ogromnym zagrożeniem dla człowieka. Apelujemy, aby przed
wyjściem w Tatry sprawdzać prognozy pogody i być przygotowanym na szybkie zmiany warunków
atmosferycznych. W razie oznak zbliżającej się burzy należy zejść ze szczytów i grani oraz opuścić
otwarte przestrzenie i okolice cieków wodnych!
Wspólnota Leśna 8 Wsi prowadzi prace porządkowe u wylotu Doliny Starorobociańskiej, naprawiana
jest również droga główna w Dolinie Chochołowskiej, w rejonie Wyżniej Bramy Chochołowskiej. Ze
względu na bezpieczeństwo turystów w wakacje Wspólnota zobowiązała się powstrzymać z pracami
przy pozyskaniu i zrywce drewna w rejonie Potoku Bobrowieckiego, dzięki czemu sytuacja na tym
odcinku szlaku poprawiła się. Cały czas jednak trudne warunki z powodu prac leśnych panują na
Ścieżce nad Reglami od strony Doliny Chochołowskiej; szczególnie pomiędzy przełęczą Kominiarską
a Polaną Jamy. W przypadku wystąpienia większych opadów deszczu zdecydowanie odradzamy
turystom wędrowanie tym odcinkiem.
Przypominamy o obecnych zamknięciach naszych obiektów przy ul. Chałubińskiego: Centrum
Edukacji Przyrodniczej, biblioteki i Punktu Informacji Turystycznej. Powodem są trwające remonty.
O ich ponownym otwarciu będziemy informować. Wszystkich przydatnych informacji turystycznych
udzielamy codziennie w godzinach 7–16 telefonicznie lub mejlowo: 18 20 23 300, infotur@tpn.pl.
Zachęcamy do kontaktu przed wyruszeniem na szlak. Komunikat turystyczny na naszej stronie jest
aktualizowany na bieżąco.

Co w trawie piszczy

1

