Zachodnie Tatry

Zachodnie Tatry (Zapadné Tatry)
Główny grzbiet Tatr Zachodnich również pokrywa się w całości z główną granią tatrzańską i
prowadzi przez szczyty, z których wyszczególnić należy:

- [38] Kasprowy Wierch (Kasprov vrch) z ramieniem Suchej Czuby i Myślenickich Turni oraz
Królowej Kopy Wielkiej i Nosala,
- Goryczkowe Wierchy i Goryczkowe Czuby (Goričkowé),
- [39] Kondracką Kopę (Kondratowa kopa) z odgałezieniem na Giewont, Grzybowiec i Łysanki,
Suchy Wierch i Sarnią Skałę, Kalcką Kopę i Krokiew,

- [40] Małołączniak (Malolúčniak) z Czerwonym Grzbietem i Skoruśniakiem oraz Hrubym
Reglem i Małym Reglem,
- Krzesanicę (Kresanica),
- [41] Ciemniak z ramieniem rozgałęziającym się na Chudej Turni na Organy i Adamicę, a
także z Wysokim Grzbietem i Tomanowym Grzbietem,

- Tomanowy Polski (Poźská Tomanová) z odgałęzieniem na Tomanowy Wierch Liptowski
(Liptovská Tomanová) i Kniaziową (Kňazová),
- Smreczyński Wierch (Smrečiny) z Smreczyńskim Grzbietem,
- Kamienistą (Veźká Kamenista) z ramieniem Hliny (Grešovo),
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- Błyszcz (Blyšť) i tuz obok niego w bocznym odgałęzieniu [42] Bystra (Bystrá) z ramionami:
' Kobyły (Kobyla) i Kotłowej (Kotlova) oraz Małej Bystrej (Gruň),
' Holi (Hola) i wielu mniejszych,
- Raczkowa Przełęcz (Gabrovo sedlo) umieszczona tu pomiędzy ważniejszymi szczytami, jako
że odchodzi stąd boczny grzbiet Ornaka, Kominiarskiego Wierchu i Kominiarskiego Przysłopu,
- Starorobociański Wierch (Klin),
- Kończysty Wierch (Končista) z bocznym odgałęzieniem Trzydniowiańskiego Wierchu,

- Jarząbczy Wierch (Hruby wrch) z [43] Raczkową Czubą (Jakubina) i Otargańcami (Otrhance)
w południowym ramieniu bocznym,
- Łopata (Derava) z Czerwonym Wierchem na północy,
- [44] Wołowiec (Volovec) z rozgałęzionym bocznym grzbietem zawierajacym Rakoń (Rakon) i
Zabraty (Zábraťy), Grześ (Lučna) i Róg (Roh), Kasne (Kasne) i Osobitą (Osobita), Jaworowy
(Rovienky), Skałkę (Hrubý vrch) i Jeżowy Wierch (Ježov vrch), Bobrowiec (Bobrovec) i Mnichy
Chochołowskie z Hrubasem oraz Furkaskę (Veźka Furkaská) z wieloma odgałęzieniami

- Rohacz Ostry (Ostrý Rohač) oraz [45] Rohacz Płaczliwy (Plačlivé) z odgałęzieniem na Smrek
(Smrek) i Baraniec (Baranec) oraz Goły Wierch (Holý vrch) i Gruby Wierch (Mladký),
- Trzy Kopy (Tri Kopy) oraz Hruba Kopa (Hruba kopa) z odgałęzieniem na Przednie Zielone
(Predne Zelene),

- [46] Banówka (Banikov) będąca zwornikiem dla ramienia Przysłopu (Prislop) i Kozich
Grzbietów (Kozie chrbty, Ráztoka, Široka),
- Pachoł (Pachoźa) z krótkimi skalistymi ramionami bocznymi,
- Spalona (Spálená) z bocznym skalistym ramieniem (Predna Spálená) i malowniczo
opadającą w dół skalistą granią główną
- Skrzyniarkami (Skriniarky),
- [47] Wielki Salatyn (Salatin) z ramionami Łyśca (Lysec) i Jałowieckiej Góry (Jalovská chora)
oraz Zadniego Salatyna (Zadny Salatin),
- Cielęciarki (Teźačiarky) i Brestowa (Brestová) z ramieniem Przedniego Salatyna (Predný
Salatin),
- [48] Siwy Wierch (Sivý vrch) z długim, rozgałęzionym bocznym ramieniem z Ostrą (Ostrá),
Suchym Wierchem (Suchy vrch), Mnichem Jałowieckim (Mnich) i Sokołem (Sokol) oraz Babki
(Babky)
{uwaga: Siwy Wierch oraz całe jego otoczenie w najbardziej na zachód wysuniętej części Tatr
są przez niektóre źródła traktowane jako odrębna jednostka topograficzna, na równi z Tatrami
Bielskimi czy Tatrami Wysokimi, a przyczyną odrębności "Grupy Siwego Wierchu" jest
wapienno-dolomitowa budowa warstwy powierzchniowej
**
, podobnie jak Tatr Bielskich}
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- Rzędowe Skały (Radové skaly) i Siwa Kopa,
- [49] Biała Skała (Biela skala) z północnym odgałęzieniem na Ostry Groń
- [50] Jaworzyńska Kopa lub Jaworzyna (Javorina) z odgałęzieniem na Holicę (Holica) i Ostry
Wierch Kwaczański (Ostrý vrch); z Jaworzyny przez mniejsze wzgórza i przełęcze grań opada
na kraj Tatr czyli szeroką Huciańską Przełęcz (Hutianské sedlo, Beskyd albo Tešźovka)

Tekst i mapy: Smyk

** **Informacja niniejsza nie pretenduje do miana rozprawki naukowej i nie zawiera szerszych
danych nt. budowy geologicznej, hydrografii, klimatu i przyrody czy historii Tatr, ograniczając
się jedynie do pewnych informacji topograficznych wzbogaconych małą dawką dodatków
mogących zainteresować turystów
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