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Chránená krajinná oblasť 
Poľana
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Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený súboj 
dvoch jeleňov, ktorému sa prizerá šesť laní. V ľavej 
časti mincového poľa je skalný útvar sopečného 
pôvodu, prírodná pamiatka Kalamárka. Štátny 
znak Slovenskej republiky je v hornej časti min-
cového poľa. Vpravo od neho je v dvoch riadkoch 
označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. V spod-
nej časti je v opise názov štátu SLOVENSKO a nad 
ním letopočet 2020.   Značka Mincovne Kremnica, 
štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená 
medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky au-
torky zberateľskej euromince Márie Poldaufovej 
MP sú vľavo od letopočtu.

Údaje o minciAverz
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Priemer: 

Hrana: 

Náklad:   
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20 eur

Ag 925/1000, Cu 75/1000  

33,63 g  

40 mm  
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Na rube zberateľskej euromince je národná prírod-
ná pamiatka Vodopád Bystrého potoka. V ľavej 
hornej časti mincového poľa je v opise fragment 
ľudového ornamentu. V riadku pod ním je nápis 
POĽANA a pod ním je vyobrazená fialka žltá sudet- 
ská. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis 
CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ.

Reverz

CHKO Poľana



V povedomí verejnosti si Poľana získala pos- 
tavenie symbolu slovenskosti a svojráznosti. Je 
jedinečným kútom s panenskou prírodou, ori- 
ginálnou ľudovou kultúrou a živými tradíciami. 
Známa je ako vrchársky kraj.

Poľana je najvyšším sopečným pohorím na 
Slovensku a patrí k najzachovalejším sopkám 
v  Západných Karpatoch. Nachádza sa v cen-
trálnej časti krajiny. Na jej severnom okraji 

CHKO Poľana

leží geografický stred Slovenska – kóta Hrb  
1255 m n. m. Územie bolo v roku 1981 vyhlásené 
za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1990 bolo 
zaradené do svetovej sústavy biosférických 
rezervácií UNESCO v rámci programu Človek 

a biosféra. Súčasná výmera Chránenej krajin-
nej oblasti Poľana je 20-tis. ha. 

Jedinečnú geologickú stavbu tohto územia 
vytvorila v mladších treťohorách (pred 13 – 15 
mil.  rokov) sopečná činnosť. Následkom po-
klesu a erózie v centrálnej časti vznikla kot-
lovitá prehĺbenina – kaldera. Sopečný pôvod 
a geomorfologická stavba územia podmienili 
vznik unikátnych skalných stien, lávových 

prúdov, kamenných morí a vodopádov, ktoré 
tvoria dominanty Poľany. 

Geografická poloha masívu a jej geomorfolo- 
gická členitosť podmieňujú výskyt nielen hor-

ských, ale aj teplomilných druhov. Nelesné 
územia sú miestom výskytu viacerých dru-
hov hmyzu. Okolie potokov a podmáčané lúky 
sú vhodným prostredím pre viaceré obojži- 
velníky. Zo stavovcov predstavujú najpočet-
nejšiu skupinu vtáky. Zvyšky pôvodných bu-
kových a jedľovo-bukových lesov sú domo- 
vom pre ďatľa bielochrbtého, sovu dlhochvos- 
tú a muchárika malého, smrekové lesy pre  
kuvika vrabčieho, pôtika kapcavého či krivo-
nosa smrekového. Z kurovitých vtákov sa na 
Poľane ešte stále vyskytuje hlucháň hôrny  
a jariabok hôrny. Súčasťou fauny sú cicavce, 
vodné toky osídľuje vydra riečna. Lesy Poľa-
ny sú známe aj výskytom veľkých šeliem: 
rysa, vlka a medveďa. 

Podstatnú časť územia zaberá komplex lesov. 
Vo vrcholovej časti Poľany sú to spoločenstvá 
prirodzených smrekových lesov, ktoré pred-
stavujú najjužnejší výskyt pravých smre- 
čín v  Západných Karpatoch na andezitoch. 
Často majú pralesovitý charakter. Pre vrstvu 
bylín sú typické horské a subalpínske druhy. 
V  súčasných spoločenstvách lúk a pasien-
kov sa vyskytuje cenná vegetácia rašelinísk  
a podmáčaných lúk. Bohatá je aj flóra lišaj- 
níkov, húb, pečeňoviek a machorastov.  

Poľana patrí medzi atraktívne, no pomerne 
málo poznané turistické regióny. Jej prírod-
né bohatstvo dotvárajú kultúrne hodnoty 
vytvárané človekom stovky rokov. Turistom 
slúži na Poľane rozsiahla sieť značených turis- 
tických chodníkov.




