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Monety
– Zwierz´ta Âwiata –
Âwistak –
20 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
60.000 szt.

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

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod or∏em oznaczenie roku emisji: 2006, 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: 2006, 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: Z lewej strony wizerunek doros∏ego Êwistaka
stojàcego na tylnych ∏apach. Z prawej strony wizerunki dwóch
m∏odych Êwistaków na górskiej skale. W tle stylizowany
wizerunek krajobrazu górskiego. U góry pó∏kolem napis:
ÂWISTAK - Marmota marmota.

Rewers: Z lewej strony wizerunek doros∏ego Êwistaka
stojàcego na tylnych ∏apach. Z prawej strony wizerunek
m∏odego Êwistaka, siedzàcego na górskiej skale. W tle
stylizowany wizerunek krajobrazu górskiego. U góry pó∏kolem
napis: ÂWISTAK - Marmota marmota.

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

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

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

Projekt: DECORUM
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W dniu 28 lutego 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety z serii „Zwierz´ta Âwiata”. Sà to monety
przedstawiajàce Êwistaka, o nomina∏ach:

JeÊli w norze zimuje kilka osobników doros∏ych, to po obudzeniu
rozchodzà si´ do nor letnich i przyst´pujà do sezonu godowego,
przypadajàcego na drugà dekad´ maja. Po pi´ciotygodniowej cià˝y
samica rodzi zwykle 2-5 m∏odych, czasem 7. Przez pierwsze
6 tygodni ˝ycia m∏ode przebywajà w norze intensywnie karmione
przez matk´. Dopiero wi´c po oko∏o 40 dniach, w drugiej po∏owie
lipca, mo˝na je zobaczyç i policzyç. Grupa rodzinna powi´ksza si´
zazwyczaj o 2-3 m∏ode, poniewa˝ ÊmiertelnoÊç noworodków jest
doÊç wysoka.

w czasie zimy, a to oznacza dla hibernujàcych zwierzàt
przedwczesne budzenie si´, cz´sto Êmierç. Nie jest to jedyne
zagro˝enie dla tego gatunku wynikajàce z globalnego ocieplenia.
Âwistakom, zwierz´tom wysokogórskim, uda∏o si´ znaleêç swoje
miejsce do ˝ycia w bardzo surowych warunkach. Tym samym nie
musia∏y obawiaç si´ konkurencji ze strony innych gatunków,
nieprzystosowanych do ˝ycia w strefie górskich hal. ¸agodniejszy
klimat sprawia, ˝e gatunki nizinne mogà osiedlaç si´ w wy˝szych
partiach gór, zajmujàc tereny u˝ytkowane przez wysokogórskie
zwierz´ta i zjadajàc ich pokarm. Te z kolei nie majà ju˝ dokàd si´
przenieÊç, aby uciec przed konkurentami, i stajà si´ pierwszymi
ofiarami efektu cieplarnianego.

• 20 z∏ – wykonana w srebrze stemplem lustrzanym,
• 2 z∏ – wykonana w stopie Nordic Gold stemplem zwyk∏ym.
Celem serii jest zaprezentowanie gatunków zwierzàt zagro˝onych
przez rozwijajàcà si´ cywilizacj´.
Âwistak jest du˝ym gryzoniem zamieszkujàcym stref´ hal
w wysokich górach Europy. Najliczniejsza populacja Êwistaka
zamieszkuje Alpy, bardzo niewielka Tatry. Ponadto wyst´puje
w Pirenejach, gdzie zosta∏ przez cz∏owieka introdukowany z Alp,
oraz w rumuƒskiej cz´Êci Karpat, gdzie zosta∏ reintrodukowany
(ponownie wsiedlony po wygini´ciu). W plejstocenie (epoce
lodowcowej) Êwistaki zamieszkiwa∏y du˝e obszary trawiastych nizin
europejskich, ale po ustàpieniu làdolodu zasi´g ich wyst´powania
ograniczy∏ si´ do terenów wysokogórskich.
W rejonie alpejskim Êwistak jest nadal doÊç pospolity, natomiast
w Tatrach, w Polsce i na S∏owacji jest rzadki i zagro˝ony
wymarciem. Âwistak tatrzaƒski stanowi odr´bny podgatunek
(Marmota marmota latirostris). Jest mniejszy od swojego
alpejskiego krewniaka i ró˝ni si´ od niego pewnymi cechami
budowy oraz zachowania. Nasze doros∏e Êwistaki majà oko∏o 50 cm
d∏ugoÊci, nie liczàc 15-centymetrowego, czarno zakoƒczonego
ogona, ˝yjà w ma∏ych grupach rodzinnych tworzàcych lokalne
skupiska i nale˝à do najrzadszych ssaków Polski. Ich populacja
w ca∏ych Tatrach liczy oko∏o tysiàca osobników, z czego 1/5 ˝yje
po polskiej stronie. Dlatego nie∏atwo jest je spotkaç, natomiast
znacznie ∏atwiej us∏yszeç. Zaniepokojone wydajà donoÊny, ostry
gwizd ostrzegawczy.
Âwistaki, b´dàc mieszkaƒcami wysokogórskich siedlisk (obszarów
o ostrym klimacie odznaczajàcym si´ krótkim latem i mroênà,
Ênie˝nà zimà, o ma∏o ˝yznych glebach i skàpej roÊlinnoÊci),
prowadzà specyficzny tryb ˝ycia, który umo˝liwia im przetrwanie
w takim Êrodowisku. Wi´kszoÊç roku (ponad 7 miesi´cy) Êpià
grupowo w norach pod grubà warstwà Êniegu. ObecnoÊç kilku
osobników w norze, najcz´Êciej rodziców z dzieçmi, a tak˝e
specyficzna pozycja, jakà przyjmujà w czasie snu (zwijajà si´
w k∏´bek), zapewnia im korzystne warunki termiczne i u∏atwia
utrzymanie sta∏ej, wy˝szej od otoczenia temperatury cia∏a. Budzà
si´ w maju i wygrzebujà spod kilkumetrowej warstwy Êniegu, który
jeszcze zalega w wy˝szych partiach Tatr. Nie ustalono, co jest dla
nich znakiem do rozpocz´cia aktywnego ˝ycia. Musi to byç jednak
sygna∏ wewn´trzny (zapewne g∏ód), poniewa˝ w ich norze
pod Êniegiem nadal panuje taka sama temperatura i mrok.
Wychodzà na powierzchni´ wychudzone po wielomiesi´cznej
g∏odówce (wa˝à wtedy oko∏o 3 kg) i zaczynajà intensywnie
˝erowaç w pobli˝u nory, zjadajàc trawy i zio∏a rosnàce w miejscach
wolnych od Êniegu.

G∏ównà czynnoÊcià Êwistaków jest ˝erowanie. Muszà bowiem
zregenerowaç organizm po zimowym Ênie, a samice tak˝e po wielkim
wysi∏ku zwiàzanym z wykarmieniem potomstwa. Oprócz tego Êwistaki
muszà zgromadziç pod skórà du˝y zapas sad∏a przed nadejÊciem zimy.
Ich pokarmem jest niskokaloryczna, trudno przyswajalna i raczej skàpa
w ich Êrodowisku zielona masa traw i zió∏. Dlatego Êwistaki wybierajà
do ˝ycia stoki po∏udniowe, po∏udniowo-wschodnie lub
po∏udniowo-zachodnie. Sà one pokryte najbujniejszà i najsmaczniejszà
roÊlinnoÊcià, a ponadto stwarzajà dogodne warunki do wylegiwania
si´ na ciep∏ych g∏azach i nietracenia energii na utrzymanie
odpowiedniej temperatury cia∏a. Spokojne wylegiwanie si´ Êwistaków
jest cz´sto zak∏ócane przez drapie˝niki. Stàd zwyczaj pe∏nienia
„stra˝y” przez te gryzonie – cz´stego lustrowania terenu i stawania
„s∏upkiem”, kiedy coÊ je zaniepokoi. Ich naturalnymi wrogami
w Tatrach sà lisy, a tak˝e rysie i or∏y.
Jednak najbardziej Êwistaki cierpià z powodu ludzi.
Od najdawniejszych czasów Êwistacze sad∏o by∏o cennym lekiem
stosowanym w medycynie ludowej na przezi´bienia, uporczywy
kaszel, bóle reumatyczne i inne dolegliwoÊci. Cennym i ∏atwym
∏upem Êwistaki stawa∏y si´ we wrzeÊniu, sà bowiem wtedy
najbardziej ot∏uszczone (osiàgajàc ci´˝ar ponad 6 kg) i niezgrabnie
si´ poruszajà. Najch´tniej le˝à w jesiennym ciep∏ym s∏oƒcu
do prze∏omu wrzeÊnia i paêdziernika, kiedy ostatecznie wchodzà
do zimowych nor, wys∏anych jeszcze latem suchym, mi´kkim sianem
i zapadajà w sen zimowy.

W Polsce Êwistak jest prawnie chroniony od drugiej po∏owy
XIX wieku. Nie obroni∏o go to jednak przed k∏usownictwem,
okresowo bardzo intensywnym. Obecnie figuruje w Polskiej
Czerwonej Ksi´dze jako gatunek nale˝àcy do kategorii zwierzàt
szczególnie zagro˝onych. Korzystne dla Êwistaków jest to, ˝e ca∏a
ich populacja zamieszkuje teren parku narodowego, gdzie wszelkie
dzia∏ania podporzàdkowane sà ochronie przyrody: Tatrzaƒski Park
Narodowy zamknà∏ kilka szlaków turystycznych, które przebiega∏y
przez miejsca zasiedlone przez Êwistaki. W mi´dzynarodowych
uregulowaniach europejskich Êwistak, ze wzgl´du na dobrze
zachowanà populacj´ alpejskà, nie podlega Êcis∏ej ochronie. Zosta∏
jednak wymieniony w Konwencji Berneƒskiej, która traktuje
o ochronie gatunków europejskich.

Prof. dr hab. Joanna Gliwicz
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Teraz na Êwistaki w Tatrach ju˝ si´ nie poluje, ale cz∏owiek jest nadal
ich najwi´kszym, choç nie zawsze Êwiadomym tego, wrogiem.
Rzesze turystów chodzàcych po szlakach w pobli˝u ich kolonii
niepokojà je, przerywajà spokojne ˝erowanie i zmuszajà do krycia
si´ w norach. Narciarze je˝d˝àcy do póênej wiosny po sztucznie
naÊnie˝anych stokach zak∏ócajà ich sen, pierwsze dni aktywnoÊci
i rytua∏y godowe.
Obecnie do wymienionych zagro˝eƒ dochodzà nowe, zwiàzane
z post´pujàcym globalnym ociepleniem. Âwistaki, podobnie jak
wszystkie hibernujàce ssaki, dobrze prze˝ywajà zim´, jeÊli jest ona
Ênie˝na. Gruba pokrywa Êniegu gwarantuje im sta∏e warunki
termiczne i Êwietlne oraz t∏umi ha∏asy, co jest niezb´dne
do niezak∏óconego snu. Skutecznie utrudnia równie˝ dost´p
drapie˝nikom do bezbronnych, Êpiàcych zwierzàt. Cieplejsze zimy
sprawiajà, ˝e pokrywa Ênie˝na nie jest trwa∏a, cz´sto zanika

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

