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20 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
61 000 szt.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
990 000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod or∏em oznaczenie roku emisji: 2005, poni˝ej napis:
Z¸ 20 Z¸. Po bokach ∏ap or∏a wizerunki flagi paƒstwowej.
U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà
m
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w.

Awers: : Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod or∏em oznaczenie roku emisji: 2005, poni˝ej napis:
Z¸ 2 Z¸. Po bokach ∏ap or∏a wizerunki flagi paƒstwowej. U góry
pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a
m.
znak mennicy: ––
w

Rewers: Wizerunki: doros∏ego puchacza oraz trojga pisklàt
w gnieêdzie na soÊnie. U góry pó∏kolem napis: PUCHACZ – Bubo
bubo.

Rewers: Wizerunki: doros∏ego puchacza oraz trojga pisklàt
w gnieêdzie na soÊnie. U góry z prawej strony pó∏kolem napis:
PUCHACZ - Bubo bubo.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkamii.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM
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– Zwierz´ta Âwiata –
Puchacz
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W dniu 15 marca 2005 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu monety kolekcjonerskie z serii „Zwierz´ta Êwiata”. Sà
to monety przedstawiajàce puchacza, o nomina∏ach:

ale w krajach o surowym klimacie odbywa sezonowe w´drówki.
Prowadzi nocny tryb ˝ycia, a dzieƒ sp´dza ukryty w g´stych
ga∏´ziach lub w cienistych za∏omach ska∏. Jednak równie˝
przy Êwietle dziennym widzi dobrze i swobodnie si´ porusza,
np. gdy zostaje sp∏oszony.

utrzyma∏ si´ ju˝ tylko w du˝ych lasach wschodniej cz´Êci kraju
i górach. Do jego zaniku przyczyni∏y si´ ubywanie i rozdrobnienie
lasów oraz intensyfikacja gospodarki leÊnej, co pozbawia∏o go
siedlisk. Innym, mo˝e nawet istotniejszym powodem wygini´cia
puchacza w wi´kszoÊci kraju, by∏o przeÊladowanie go przez
cz∏owieka. Zosta∏ uznany przez myÊliwych za szkodnika
∏owieckiego i t´piony wszystkimi sposobami, nawet przez
zabijanie ptaków przy gniazdach i niszczenie l´gów. Rozpowszechni∏o si´ te˝ tzw. polowanie z puchaczem, do czego s∏u˝y∏y
piskl´ta wybierane z gniazd i wychowane w niewoli specjalnie
dla tej rozrywki.Wykorzystywano tu reakcj´ wi´kszoÊci gatunków
ptaków leÊnych i drapie˝nych, które na widok sowy (jakiejkolwiek)
zlatujà si´ do niej i n´kajà krzykiem. Uwi´zionego puchacza
umieszczano na odkrytym miejscu, a przywabione w ten sposób
ptaki by∏y ∏atwym celem dla ukrytego w budce myÊliwego. Sam
puchacz s∏u˝àcy za przyn´t´ cz´sto te˝ by∏ przy tym raniony lub
zabity, zast´powano go wi´c nast´pnym. Ten sposób polowania
uprawiano u nas jeszcze do lat szeÊçdziesiàtych XX wieku.
Obecnie cz´stymi przyczynami Êmierci puchaczy sà kolizje tych
ptaków z napowietrznymi przewodami oraz pojazdami, a tak˝e
pora˝enia pràdem na liniach energetycznych.

• 20 z∏ - wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ - wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.
Celem serii jest zaprezentowanie gatunków zwierzàt zagro˝onych
przez rozwijajàcà si´ cywilizacj´.
Puchacz Bubo bubo, najwi´ksza z sów ˝yjàcych u nas w kraju,
jest powszechnie znany z ogrodów zoologicznych, gdzie zwraca
uwag´ swoim charakterystycznym wyglàdem. Spopularyzowa∏a
go tak˝e literatura pi´kna (np. Mickiewicz w „Dziadach”)
u˝ywajàc jako rekwizytu dla tworzenia nastroju tajemniczoÊci
i grozy. Jednak ma∏o kto mia∏ mo˝noÊç spotkaç si´ z nim w przyrodzie – choçby s∏yszeç jego nocne nawo∏ywanie – poniewa˝ jest
on w naszym kraju rzadkoÊcià ornitologicznà, zamieszkuje
w odludnych okolicach i prowadzi skryty, nocny tryb ˝ycia.
Puchacz jest jednym z naszych najwi´kszych ptaków – rozpi´toÊç
jego skrzyde∏ osiàga 160-188 cm, d∏ugoÊç cia∏a – 60-75 cm, ci´˝ar
samców – 1,5–2,8 kg, a samic – 1,7 – 4,2 kg. Jego postaç wydaje
si´ jednak okazalsza, bowiem mi´kkie, obfite upierzenie nie
przylega do cia∏a, przez co sylwetka jest „puchata”. Upierzenie
jest brunatno-rude z ciemnymi c´tkami. Charakterystycznà cechà
wyglàdu puchacza sà wyd∏u˝one pióra na czubku g∏owy, wyglàdajàce jak „uszy”, które ptak w ró˝ny sposób stroszy lub k∏adzie.
Zwracajà te˝ uwag´ du˝e jaskrawopomaraƒczowe oczy. Osobniki
obu p∏ci ró˝nià si´ wielkoÊcià, samica jest nieco wi´ksza
od samca, co jest cechà wielu ptaków drapie˝nych.
Puchacz, pod wzgl´dem systematyki zoologicznej, nale˝y
do rz´du sów (Strigiformes), a w nim do liczàcej oko∏o
170 gatunków i rozprzestrzenionej na ca∏ym Êwiecie rodziny
puszczykowatych (Strigidae). Jego najbli˝szymi krewnymi jest
13 gatunków z tego samego rodzaju Bubo, zamieszkujàcych
g∏ównie w Afryce i w po∏udniowo-wschodniej Azji. ˚aden
z nich nie wyst´puje w Europie, natomiast w Ameryce Pó∏nocnej
˝yje bardzo podobny puchacz wirginijski Bubo virginianus. Nasz
puchacz zamieszkuje wi´kszoÊç Europy, umiarkowanà stref´
Azji a˝ do Chin, a tak˝e pó∏nocnà Afryk´. Nigdzie nie jest gatunkiem licznym, a w niektórych regionach (np. w pó∏nocnej Francji,
w Belgii, Holandii) wyginà∏ zupe∏nie.
W Polsce populacj´ puchacza ocenia si´ obecnie na oko∏o
270 par. Najliczniejsze skupiska rozmieszczone sà w lasach Pomorza i pó∏nocnej Wielkopolski, pó∏nocnego Podlasia, Polesia
Lubelskiego, w pasie Karpackim i na Âlàsku. Natomiast na ca∏ym
ni˝u centralnej Polski puchacz nie wyst´puje, chocia˝ dawniej
by∏ tu rozpowszechniony. Zamieszkuje ma∏o ucz´szczane kompleksy leÊne, nizinne lub górskie, najch´tniej w pobli˝u otwartych
przestrzeni – wód, ∏àk, bagien. U nas jest ptakiem osiad∏ym, nie
odlatuje na zim´, zwykle ca∏y rok trzyma si´ w tej samej okolicy,

Puchacz, podobnie jak inne nasze sowy, jest typowym drapie˝nikiem. Poluje zarówno na zwierz´ta niewielkie – myszy, norniki,
je˝e, ptaki wielkoÊci sikorki, ˝aby, a tak˝e na du˝e owady, jak
te˝ na znacznie wi´ksze ofiary – np. kaczki, czaple, zajàce, nawet
na m∏ode lisy i sarny. Miejscem jego ∏owów sà zwykle ÊródleÊne
polany, sàsiadujàce z lasem ∏àki, bagna, tereny nadwodne. Poluje,
obserwujàc okolic´ z drzewa czy ska∏y albo patrolujàc jà powolnym bezszelestnym lotem. Para puchaczy, bez potomstwa, w ciàgu
roku potrzebuje na swoje wy˝ywienie oko∏o 200 kg zdobyczy,
na którà ptaki te polujà w strze˝onym przez siebie rewirze
∏owieckim – latem o promieniu do 4 km, a zimà – do 7 km.
ObecnoÊç puchaczy (zwykle jest to para zajmujàca dany teren)
naj∏atwiej odkryç po charakterystycznym nawo∏ywaniu, które
s∏ychaç najcz´Êciej wczesnà wiosnà i jesienià, ko∏o zmroku
i nad ranem. G∏os godowy samca brzmi jak g∏´bokie „puchu”
(cz´sto powtarzane kilka razy), z bliska wydaje si´ niezbyt g∏oÊny,
ale niesie si´ na du˝à odleg∏oÊç. Samica odzywa si´ podobnie,
ale g∏osem wy˝szym, w którym wyraêniej oddzielone sà dwie
sylaby. Innym znakiem bytnoÊci puchacza sà tzw. wypluwki.
Ptak ten, tak jak inne sowy, wyrzuca niestrawione twarde cz´Êci
swych ofiar (koÊci, sierÊç, pazury, dzioby, ∏uski) w postaci wypluwek,
które sà wyraênie wi´ksze ni˝ u pospolitego w lasach puszczyka,
a ich zawartoÊç pozwala poznaç, co by∏o jego zdobyczà.
Pary u puchaczy ∏àczà si´ na wiele lat, zwykle do Êmierci jednego
z partnerów i trzymajà si´ tej samej okolicy, jeÊli znajdujà
w niej sprzyjajàce warunki bytowania. Ptaki te same nie budujà
gniazd. Za miejsce odbycia l´gu mogà im s∏u˝yç gniazda innych,
du˝ych ptaków (np. myszo∏owa lub bociana czarnego), gnie˝d˝à
si´ w skalnych niszach, a cz´sto po prostu na ziemi pod os∏onà
wykrotu drzewa, g´stych ga∏´zi lub zaroÊli. Samica sk∏ada
w koƒcu marca lub na poczàtku kwietnia 2-4 jajka, bia∏e, prawie
okràg∏e i wysiaduje je przez 31-37 dni, a samiec dostarcza jej
w tym czasie po˝ywienie. Funkcj´ t´ pe∏ni tak˝e w pierwszym
okresie po wyl´gu pisklàt, samica natomiast ogrzewa je i rozdziela pokarm. Puchacz jest ptakiem bardzo ostro˝nym; para
niepokojona przy gnieêdzie porzuca je, nawet gdy sà w nim ju˝
piskl´ta. M∏ode opuszczajà gniazdo w wieku oko∏o pó∏tora
miesiàca, ale jeszcze przez kilkanaÊcie dni nie sà zdolne do lotu.
W tym czasie przebywajà w pobli˝u gniazda. Pe∏nà samodzielnoÊç
osiàgajà oko∏o pi´ciu miesi´cy po wyl´gu, a wi´c w koƒcu lata.
W∏asne ˝ycie rodzinne zaczynajà w wieku 2-3 lat. Najd∏u˝szy
znany czas ˝ycia puchacza na wolnoÊci wynosi 21 lat; w niewoli
do˝ywa∏y 60 lat.
Jeszcze na poczàtku XIX wieku puchacz by∏ doÊç rozpowszechniony
w ca∏ym kraju, tak˝e na Mazowszu i w innych regionach Êrodkowej
Polski, gdzie obecnie nie wyst´puje. Na poczàtku XX wieku

W okresie powojennym, po obj´ciu puchacza Êcis∏à ochronà
gatunkowà, jego stan w kraju powoli wzrasta, jednak nadal
jest na liÊcie gatunków zagro˝onych wygini´ciem. Poza bezpoÊrednià ochronà samych ptaków i ich l´gów wprowadzono te˝
specjalne strefy ochronne wokó∏ gniazd – w promieniu 200 m
od nich obowiàzuje w porze l´gowej (luty – lipiec) zakaz wst´pu,
a w promieniu 500 m – zakaz prowadzenia prac leÊnych i innych,
które mog∏yby niepokoiç gnie˝d˝àce si´ ptaki. W niektórych
krajach Europy Zachodniej, gdzie stan puchacza zmniejszy∏ si´
podobnie jak u nas, stosuje si´ te˝ osiedlanie w odpowiednich
Êrodowiskach osobników wychowanych w hodowlach. Zabiegi
te przyczyni∏y si´ do odbudowy populacji puchacza na wielu
obszarach, szczególnie w Niemczech, mimo ˝e ptaki pochodzàce
z hodowli majà trudnoÊci z przystosowaniem si´ do ˝ycia
w przyrodzie. Podobnego osiedlenia dokonano równie˝
w Woliƒskim Parku Narodowym i prawdopodobnie dzi´ki temu
na wyspie Uznam zagnieêdzi∏a si´ para puchaczy.
Wydaje si´, ˝e puchacz w Polsce i Europie ma ju˝ najgorszy czas
za sobà. Trzeba jednak jeszcze wielu staraƒ, a tak˝e czasu, ˝eby
g∏os tego ptaka przesta∏ byç w naszych lasach rzadkoÊcià, jak
to jest obecnie.

Prof. dr hab. Maciej LUNIAK
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

