Na líci mince sú zobrazené kvety lykovca muránskeho, nad
nimi ãasÈ zrúcanín Muránskeho hradu a v ºavej spodnej
ãasti ‰tátny znak. Nad ním je vo vertikálnej a horizontálnej
línii uveden˘ názov ‰tátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Letopoãet razby 2006 je pri spodnom okraji mince.
·tylizované iniciálky autora v˘tvarného návrhu mince
Karola Liãka a znaãka Mincovne Kremnica sú vpravo
pod zrúcaninami hradu.
Na rube mince je zobrazen˘ pár koní norika muránskeho
typu, nad nimi je ãasÈ panorámy Muránskej planiny
a názov národného parku NÁRODN¯ PARK MURÁNSKA
PLANINA. Pri pravom okraji je oznaãenie nominálnej
hodnoty mince 500 Sk.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nominálna hodnota: 500 Sk
Materiál: Ag 925/1000, Cu 75/1000
HmotnosÈ: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: reliéfny nápis OCHRANA PRÍRODY
A KRAJINY, pred ktor˘m je deliaca znaãka v tvare
‰tylizovaného kvetu lykovca muránskeho
Náklad: Limitovan˘ náklad 13 500 ks
z toho: v beÏnom vyhotovení: 8 500 ks
vo vyhotovení proof: 5 000 ks
Autor návrhu: Karol Liãko
Rytec: Dalibor Schmidt
V˘robca: MincovÀa Kremnica

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
NÁRODN¯ PARK
MURÁNSKA PLANINA
PAMÄTNÁ STRIEBORNÁ MINCA

Muránska planina
sa nachádza na rozhraní
stredného a v˘chodného
Slovenska v západnej ãasti
Slovenského rudohoria.
Patrí k mimoriadne
vzácnym prírodno-krajinn˘m oblastiam,
relatívne málo postihnut˘m
civilizaãn˘mi vplyvmi.
ZachovalosÈ prírody,
bohatosÈ a pestrosÈ
povrchov˘ch i podzemn˘ch
krasov˘ch javov boli
podnetom pre vyhlásenie
územia za národn˘ park.
Národn˘ park Muránska
planina bol vyhlásen˘ od
1. októbra 1997 s v˘merou
20 318 ha.
Jedna z najkraj‰ích dolín s viacer˘mi
Na území národného
vodopádmi – Javorníková
parku sa stretávajú ‰tyri
geomorfologické celky: Veporské vrchy, Spi‰sko-gemersk˘ kras, Slotické vrchy a Horehronské podolie.
Dôsledkom toho je veºmi pestr˘ krasov˘ aj nekrasov˘
reliéf. Vo vodami nahlodan˘ch vápencoch a dolomitoch
vznikli hlboké doliny, ak˘mi sú Furmanecká, Hrdzavá
a pôsobivá Javorníková dolina s viacer˘mi vodopádmi.
Nachádza sa tu viac ako 400 jask˘À a priepastí, vy‰e
50 ponorov a vyvieraãiek a mnoÏstvo povrchov˘ch
krasov˘ch javov – ‰krapy, krasové jamy, tiesÀavy, skalné
veÏe, ihly a brány. Najvy‰‰í vrch je Fabova hoºa – 1 439 m
n. m., najhlb‰ia priepasÈ je MichÀová – 105 m,
najrozsiahlej‰í jaskynn˘ systém tvorí Bobaãka a jeho dæÏka
je aÏ 3 000 m. Asi 86 %
plochy je zalesnenej. Na
území je 11 národn˘ch
prírodn˘ch rezervácií,
13 prírodn˘ch rezervácií,
1 chránen˘ areál a 1 národná
prírodná pamiatka.
Flóra národného parku
je pestrá a druhovo bohatá,
hojne zastúpené sú alpínske
aj subalpínske druhy, ale aj
Vchod do Muránskeho hradu

nároãnej‰ie teplomilné druhy. Najtypickej‰ou rastlinou je
lykovec muránsky, ktor˘ je endemitom Muránskej planiny
a nerastie nikde inde na svete. ZároveÀ patrí medzi
treÈohorné relikty, ão znamená, Ïe tu pretrval milióny
rokov a odolal aj zaºadneniu. Je najv˘znamnej‰ou
rastlinou oblasti a jedn˘m zo symbolov národného parku.
V nadväznosti na v˘voj rastlinstva sa vytvorili aj
podmienky pre pestré zastúpenie Ïivoãí‰stva. Zisten˘ch
bolo niekoºkotisíc druhov bezstavovcov, vyskytujú sa
zástupcovia v‰etk˘ch piatich tried cicavcov, mnoÏstvo
vtákov, plazov, obojÏivelníkov a r˘b. Typick˘m je
polodivok˘ chov koní – norika muránskeho typu – na

Endemit
lykovec
muránsky

Najväã‰ia ‰elma – medveì hned˘

Stádo slovensk˘ch horsk˘ch koní na Veºkej lúke

Veºkej lúke, ktoré sa od mája do októbra voºne pasú.
MinulosÈ pripomínajú zrúcaniny kedysi slávneho
Muránskeho hradu s povestn˘m bralom Cigánka, ktoré
sa t˘ãi priamo nad obcou MuráÀ. Cigánka patrí medzi
v˘znamné botanické, zoologické, historické, archeologické
i turistické lokality Slovenska a roku 1984 bola vyhlásená
za národnú prírodnú rezerváciu.

Nápadná salamandra ‰kvrnitá

HlucháÀ obyãajn˘

