
 
Galeriokrocionóg (Miliagelleriopodes cracoviensis) – gigantyczny gatunek krocionoga z 

rodziny galeriowatych 

 

Galeriokrocionogi przywędrowały do Polski najprawdopodobniej na przełomie 

XX i XXI wieku z Europy Zachodniej lub Ameryki Północnej. W Krakowie pierwsze egzemplarze 

pojawiły się w drugiej połowie lat 90. XX wieku. 

 

Budowa ciała: Posiada długi odwłok liczący tysiące, jak nie setki tysięcy, drobnych odnóży, od 

pasa w górę posiada ludzki korpus i głowę mitologicznej Meduzy. Maksymalna wysokość 

Galeriokrocionoga wynosi do trzech metrów, a długość ciała waha się od stu do trzystu metrów. 

Mimo tej wielkości jest bardzo zwinny i potrafi bezszelestnie pełzać. 

 

Środowisko życia:Mieszkają najczęściej w dużych obiektach handlowych (stąd pochodzi ich 

polska nazwa). Preferują one klimatyzowane przestrzenie, utrzymujące jednakowe temperatury w 

różnych pomieszczeniach. Prowadzą dzienno-nocny tryb życia. Najbardziej lubią przebywać w 

dużych obiektach, lecz czasami też wychodzą na zewnątrz. 

 

Funkcjonowanie gatunku: Galeriokrocionogi wydzielają silne feromony, które przyciągają ludzi 

do galerii i powodują ich dłuższy pobyt w obiektach handlowych. Kiedy Galeriokrocionogi wyjdą 

z galerii, mogą spowodować tłok na parkingach i korki w miastach, a nawet na drogach 

dojazdowych do miast. Nic dziwnego, że odnotowuje się ich występowanie coraz częściej. 

Potrafią się bardzo dobrze maskować, wielokrotnie zmieniając kolor odwłoku, więc niewielu ludzi 

zauważa ich obecność w naszym mieście. 

 

Żywią się wolnym czasem, obecnością ludzi i pieniędzmi, których dziennie pochłaniają ogromne 

ilości. Odwdzięczają się wywołując złudne poczucie „szczęścia”. Gatunek ten należy więc 

zaliczyć do organizmów symbiotycznych. 

 

Galeriokrocionóg może być groźny dla człowieka, ponieważ podobnie jak Gorgona ma zdolność 

rzucania czaru wzrokiem: śmiertelnik przebywający w pobliżu Galeriokrocionoga może zostać 

zahipnotyzowany w taki sposób, że jedynym jego pragnieniem staje się przebywanie w obiektach 

zamieszkanych przez te stworzenia. Rozpoznawalnym objawem oczarowania jest błędny wzrok i 

silny przymus powrotu do galerii. Przed takim atakiem ze strony drapieżnika może jednak w 

pewnym stopniu chronić precyzyjna lista zakupów, przygotowana jednorazowo, przed każdą wizytą 

w sklepie – aktualna i zapisana bez błędów. Należy wielokrotnie spoglądać na nią w czasie 

przebywania w obiektach handlowych. 

 

Fakty naukowe: W 2020/2021 roku zaobserwowano niecodzienne zjawisko snu zimowego 

Galeriokrocionogów: zapadły one w sen w okresie od piętnastego marca do 1 maja 2020 oraz od 17 

grudnia 2020 do końca stycznia 2021 roku. Zjawiska tego jeszcze nie wyjaśniono i nie wiadomo, 

czy będzie się ono powtarzać. 
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