• Poloniny boli vyhlásené za národný park 1. októbra 1997.
• Rozloha národného parku je 29 805 ha, pričom až 80 % jeho
územia zaberajú lesné ekosystémy.
• Je naším najmenej osídleným národným parkom a nachádza
sa tu najväčší komplex pralesov na Slovensku.
• Najväčší a najznámejší prales je v národnej prírodnej
rezervácii Stužica, ktorá bola v rámci Karpatských bukových
pralesov zapísaná v roku 2007 do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.
• Na najvyššom vrchu Kremenci (1221 m n. m.) sa stretávajú
hranice troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
• Poloniny sú jediným územím na Slovensku, kde vo voľnej
prírode žije zubor hrivnatý.
• Vodná nádrž Starina je vybudovaná na hornom toku rieky
Cirocha v Bukovských vrchoch. Má objem 59,8 mil. m3
vody a rozprestiera sa na ploche 240 ha.

Údaje o minci
Nominálna hodnota: 20 eur
Materiál: Ag 925/1000
Cu 75/1000
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: reliéfny nápis OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY,
pred ktorým je deliaca značka v tvare štylizovaného kvetu
Náklad: limitovaný náklad maximálne 27 000 ks
Autor návrhu: Karol Ličko
Rytec: Dalibor Schmidt
Výrobca: Mincovňa Kremnica

Na líci mince je v hornej polovici zobrazená časť typického krajinného motívu z Národného parku Poloniny. Pod ním sú kvety čemerice
purpurovej. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO. V spodnej časti je umiestnený štátny znak Slovenskej
republiky a vľavo od neho letopočet 2010.

Vodná nádrž Starina

Na rube mince je zobrazená dvojica vlkov dravých v kompozícii
s časťou padnutého stromu. Pri hornom okraji je v opise nápis NÁRODNÝ PARK. Pri spodnom okraji je v opise nápis POLONINY.
V hornej časti mince vpravo je nominálna hodnota 20 EURO. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované
iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola
Lička sú pri pravom okraji mince.

Pohľad z Kremenca

Vlk dravý
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Ochrana prírody a krajiny

Národný park Poloniny
Strieborná zberateľská minca

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským veľkoplošným chráneným územím. Nachádza
sa v miestach, kde sa stretávajú hranice troch krajín
– Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Je najmenej osídleným
národným parkom na Slovensku. Názov mu dali vysokohorské lúky nad hornou hranicou lesa na hlavných
hrebeňoch Bukovských vrchov, ktoré sa v tejto časti
Karpát nazývajú poloniny. Národný park Poloniny bol vyhlásený 1. októbra 1997. Výmera jeho vlastného územia je
29 805 ha, ochranné pásmo má 10 973 ha.

Územie národného parku je súčasťou Východných Karpát, čomu
zodpovedá zastúpenie živočíšnych a rastlinných druhov a ich
spoločenstiev. Zistených bolo 5 981 druhov bezstavovcov a 319
druhov stavovcov. Pravidelne tu hniezdi napríklad bocian čierny,
včelár lesný, orol krikľavý, rybárik riečny, ďateľ čierny, ďateľ bielochrbtý, strakoš sivý, lelek obyčajný a z ohrozených druhov vtákov haja červená, sokol sťahovavý, hadiar krátkoprstý, orol skalný. Pozornosť si zasluhujú aj zástupcovia netopierov – večernica
tmavá a raniak malý. Z veľkých šeliem tu žije medveď hnedý, rys
ostrovid, mačka divá, vlk dravý. Národný park je jediným územím
na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. V rámci
projektu Reštitúcia zubra hrivnatého na území NP Poloniny je
v súčasnosti evidovaných 9 exemplárov tohto jedinca.
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Poloninské lúky
Najvzácnejšie časti národného parku sú chránené v siedmich
národných prírodných rezerváciách, dvanástich prírodných rezerváciách a jednej prírodnej pamiatke. V roku 1993 UNESCO
v rámci programu „Človek a biosféra“ vyhlásilo jeho územie za
Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty spolu
s priľahlým územím Poľska a Ukrajiny, čím vznikla prvá trilaterálna biosférická rezervácia na svete. V roku 1999 získal Národný
park Poloniny prestížne ocenenie Diplom Rady Európy.
V národnom parku sa nachádza najväčší komplex pralesov na
Slovensku. Až 80 % jeho územia zaberajú lesné ekosystémy, pre-

Čemerica purpurová

Zubor hrivnatý

dovšetkým bukové a jedľovo-bukové lesy. Najväčší a najznámejší
je prales v národnej prírodnej rezervácii Stužica, ktorá bola spolu
s národnými prírodnými rezerváciami Rožok a Havešová v rámci
Karpatských bukových pralesov zapísaná v roku 2007 do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Ide o cezhraničné, bilaterálne svetové prírodné dedičstvo, ktoré pozostáva z desiatich samostatných
lokalít bukových pralesov. Okrem nich je v zozname zapísaná ešte
jedna slovenská lokalita – Vihorlat a ďalších šesť na Ukrajine. Najvyšším vrchom je Kremenec (1 221 m n. m.), ktorý je aj najvýchodnejším bodom Slovenska a na jeho vrchole sa stretávajú hranice
troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

Kremenec, trojhraničný bod

Floristickú pestrosť územia potvrdzuje výskyt viac ako 1 000 druhov vyšších rastlín, 1 207 známych druhov húb, vyše 300 druhov
machorastov a viac ako 200 druhov lišajníkov. Z hľadiska fytogeograﬁckého členenia Slovenska územie Národného parku Poloniny ako jediné patrí k oblasti východokarpatskej ﬂóry, ktorú reprezentujú tieto druhy: iskerník karpatský, ﬁalka dácka, zvonček
jedľový, klinček bradatý nakopený, čemerica purpurová a iné.
Celá oblasť i okolie majú vynikajúce predpoklady na rozvoj cestovného ruchu, ktorý tu ešte stále nie je taký rozvinutý ako v iných
častiach Slovenska. Územím vedú zaujímavé turistické trasy
a cykloturistické trasy Karpatskej magistrály. Kultúrnohistorickú
ponuku regiónu zastupuje hlavne jedinečná drevená architektúra
kostolíkov východného obradu v Topoli, Uličskom Krivom, Ruskom Potoku či Jalovej.

Iskerník karpatský

Fúzač alpský

