Averz
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená vydra riečna v kompozícii s mlokom hrebenatým
a rosičkou okrúhlolistou. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky,
nad ktorým je v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince 20 EURO. V spodnej
časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2022. Vľavo od rosičky
okrúhlolistej sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL a vpravo
od nej je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi
dvoma razidlami.

Reverz
Na rube zberateľskej euromince sa nachádzajú dve
typické kysucké drevenice so šindľovou strechou
z osady Brízgalky. Jedna v pohľade spredu a druhá, o ktorú sú opreté sane, zboku. Za drevenicami
je vyobrazený typický krajinný motív - kysucké
kopce a za nimi vrchy Stoh a Rozsutec. V spodnej
časti mincového poľa je v troch riadkoch nápis
CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ a v hornej časti
je nápis KYSUCE.

Údaje o minci
Nominálna hodnota:

20 eur

Materiál:

Ag 925/1000, Cu 75/1000

Hmotnosť:

33,63 g

Priemer:

40 mm

Hrana:

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY,
začiatok a koniec textu je oddelený
vyobrazením štylizovaného kvetu

Náklad:

limitovaný, maximálne 11 000 ks
v bežnom a proof vyhotovení

Autor návrhu:

Karol Ličko

Rytec:

Dalibor Schmidt

Výrobca:

Mincovňa Kremnica, š. p.

Vydala: © Národná banka Slovenska, jún 2022
Text: RNDr. Peter Drengubiak, Ing. Zuzana Václavová
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Chránená krajinná oblasť

Kysuce

Charakteristická historická architektúra
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S T R I E B O R N Á Z B E R AT E Ľ S K Á E U R O M I N C A

Aj toto sú Kysuce – zurčiace potoky, vôňa lesa,
farby lúk, čaro dreveníc, vytie vlka...
Ako mnohé horstvá na Slovensku aj regióny
Kysúc a Horného Považia boli v prúde času človekom zmenené do súčasnej podoby. Najvýraznejšie sa do krajiny vpísal život valašskej, horalskej a kopaničiarskej kolonizácie. Pastva oviec
a kôz, neskôr i orná pôda si v tom čase vyžadovali rozsiahle klčovanie a vypaľovanie lesov. Tým
sa výrazne zmenil pomer lesnej krajiny k nelesnej. Okrem zmeny využívania pôdy v prospech
poľnohospodárstva, kolonizácie za sebou zanechali jedinečnosť krajinného rázu. Charakteristická je mozaika lesov, pasienkov, terasovitých
políčok a osád s typickou architektúrou dreveníc
roztrúsených po kraji. Poľnohospodárskou činnosťou človek umožnil prírode „nakombinovať“
botanicky zaujímavé sekundárne spoločenstvá
nelesných stanovíšť.

Kyjačik Zollingerov

Guľovitá odlučnosť – unikátny geologický fenomén CHKO
Kysuce

Prirodzené lesné biotopy sú zastúpené hlavne
bučinami rôzneho typu, jedľobučinami, vyššie
javorovo-bukovými horskými lesmi alebo smrekovými lesmi čučoriedkovými. Vzácne sa vyskytujú sutinové lipovo-javorové, jedľové až jedľovosmrekové lesy. Jelšové luhy a vŕby sú charakteristické pre podmáčané stanovištia. Z nelesných
biotopov majú veľké zastúpenie lúky a pasienky,
slatiniská, rašeliniská, penovcové prameniská,
vodné plochy a vzácne rastlinné spoločenstvá
na bralách. K najznámejším prvkom anorganického pôvodu patria kamenné gule v Čadci
a Klokočovskom skálí, ropný prameň v Korni,
Vychylovské prahy na toku rieky Vychylovka
a kamenné more – Vychylovské skálie.
Rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý sú veľké
šelmy, ktoré sa vyskytujú v rámci CHKO Kysuce na
okraji Západných Karpát. Okrem veľkých šeliem tu
žijú aj iné chránené živočíchy: mačka divá, vydra
riečna, piskor vrchovský, myšovka horská, sokol
sťahovavý, výr skalný, sova dlhochvostá, pôtik
kapcavý, hlucháň hôrny, orol skalný, bocian čierny, mlok hrebenatý a karpatský, ropucha zelená,
kunka žltobruchá, užovka hladká, pĺž vrchovský,
hlavátka podunajská, modráčik bahniskový atď.

Chladné podnebie a vplyv oceánskej klímy
zapríčinili, že východnú hranicu rozšírenia tu
dosahujú niektoré vzácne subatlantické druhy
rastlín ako plavúnec zaplavovaný a ľadenec barinný. Zdrojovka pramenisková, nenápadný druh
pramenísk, sa vyskytuje na Slovensku len na
Kysuciach, pupkovník obyčajný iba tu a na Záhorí.
Nemenej cenné sú pokrut jesenný, vratička mnohozárezová, bazanovec kytkový, sitina kostrbatá,
sitina cibuľkatá alebo rebrovka rôznolistá, ktorá
je aj vyobrazená v logu CHKO. Hodnotné sú aj
kľukva močiarna, rosička okrúhlolistá, vstavačovec škvrnitý sedmohradský, kruštík Greuterov,
vstavač počerný a niektoré rašeliníky. Z húb sú
vzácne napríklad náramkovka cisárska, kyjačik
Zollingerov a ďalšie zriedkavé druhy.

Hlucháň hôrny

