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I.
Co ukształtowało dzisiejszą 

szatę roślinną Tatr?



Współczesna budowa geologiczna Tatr







Proces glebotwórczy





• Piętra roślinne – całe 

Tatry













Bioróżnorodność

• 1300 gatunków roślin w całych Tatrach

• 1000 gatunków roślin w TPN

• 450 gatunków górskich

• 200 gatunków nie występuje nigdzie 

indziej w Polsce



RELIKTY

wierzba 

żyłkowana

szarotka

alpejska
skalnica

tatrzańska

ostróżka

tatrzańska



ENDEMITY

warzucha tatrzańska

wiechlina szlachetna

wiechlina granitowa



II.
Piętra roślinne Tatr



Regiel dolny

900 – 1200 (1250) m n.p.m.

Piętro klimat. umiarkowanie chłodne

Temp. od +6 do +4 C

Okres wegetacyjny 170 – 200 dni







buczyny



Buk



Jodła

(jedla)



Świerk (smrek)



Jesion wyniosły

(Jasień)



Klon jawor



Cis



wiciokrzew suchodrzew

Bez koralowy





Zawilec gajowy

żywiec gruczołowaty zawilec gajowy



rzeżucha trójlistkowa



Obuwik



• leluja

Lilia złotogłów

(Leluja)



jedliny

Przytulia okrągłolistna



• morena



świerczyny namorenowe



szczawik zajęczy



jaworzyny





języcznik zwyczajny

miesiącznica trwała





olszynka



wierzba siwa

olsza szara



lepiężnik

lepiężniki



knieć górska



Reliktowe laski sosnowe



pierwiosnek łyszczak

Szarotka alpejska







mietlica pospolita

mieczyk dachówkowaty



• wierzbówka

wierzbówka kiprzyca



Regiel górny

1200 (1250) – 1550 m n.p.m.

Piętro klimat. umiarkowanie chłodne

Temp. od +4 do +2 C

Okres wegetacyjny 170 – 140 dni



Świerczyny



Borówka brusznica Borówka czarna



kosmatka olbrzymia

wietlica alpejska











modrzew



brzoza karpacka

wierzba śląska

















Piętro kosodrzewiny

(subalpejskie)

1550 – 1850 m n.p.m

Piętro klimat. bardzo chłodne

Temp. od +2 do 0 C

Okres wegetacyjny 140 – 100 dni







• Jałowiec halny



bażyna obupłciowa

borówka halna





omieg górski

ciemieżyca zielona





Piętro turniowe

(subniwalne)

Powyżej 2300 m n.p.m.

Piętro klimatyczne: zimne

Temp. od -2 do -4 C

okres wegetacyjny < 65 dni

Piętro halne

(alpejskie)

1800 – 2250 (2300) m n.p.m.

Piętro klimatyczne: umiarkowanie zimne

Temp. od 0 do -2 C

okres wegetacyjny 100 – 65 dni





oset siny

goździk okazały



pełnik alpejski zawilec narcyzowy



goryczka kropkowana

sasanka alpejska



gnidosz okółkowy

gnidosz dwubarwny





sit skucina

boimka dwurzędowa



rojnik górski



omieg kozłowiec





starzec kraińskijaskier alpejski



Rośliny wyleżyskowe





III.
Jak chronimy rośliny w 

Tatrzańskim Parku 
Narodowym





Ochrona ścisła













Ochrona czynna







Ochrona 

krajobrazowa













DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺


