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Bélyegtájékoztató
ÁLLATKÖLYKÖK II.

A Magyar Posta Állatkölykök II. elnevezéssel alkalmi bélyegkisívet bocsát ki
a Fővárosi Állat- és Növénykert tizenkét ifjú lakójáról. A bélyegképeken
látható: Rudi, a vörös kafferbivaly, Adolf, a jávai langur, Öcsi, a tarvarjú,
Bulan, a Cebu-szigeti disznó, Panka, a nandu, Batty, a lyle-repülőkutya, A
Gátőr, a borzas gödény, Evita, a mhorr gazella, Nefriti, az éji majom, Lóránt,
a vörösfülű ara, Dalma, az ázsiai vadkutya és Kia, a Schlegel-lándzsakígyó.
Az ívszélen az állatkölyök neve, nemére utaló színjelölés, a faj megnevezése
és eredeti élőhelye, születési időpontja olvasható. Az alnyomaton
térképrészlet látható. A 2014-ben, Állatkölykök elnevezéssel kibocsátott
bélyegkisív folytatásaként megjelenő fiatalos hangvételű bélyegkisívet
ezúttal is Petényi Tibor Zoltán tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.
gyártotta. Az újdonság augusztus 9-től kapható az elsőnapi postákon
valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes
áruházából is.
A magyar főváros szívében, a Városligetben várja az érdeklődőket a páratlanul
lenyűgöző műemléki, 2016-ban alapításának 150. évfordulóját ünneplő, egykori Pesti
Állatkert, mai nevén Fővárosi Állat- és Növénykert. A világ egyik legrégebbi
állatkertje, 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Akkor a kertben 500 állatot
láthatott a közönség, ma pedig több mint ezer állatfaj kb. tíz és félezer egyedét
mutatja be. Az állomány folyamatosan és fokozatosan bővül, gazdag áttekintést nyújt
a Föld élővilágának sokféleségéből, valamennyi kontinens állatvilágából. A sok egyed
miatt a gyűjtemény nemzetközi összehasonlításban is említésre méltó, a
legnépszerűbb emlősök és madarak mellett hüllők, kétéltűek, halak és gerinctelen
élőlények sokasága is megtekinthető.
Az elmúlt másfél év állatkölyök utánpótlás szempontjából ismét szerencsésnek
mondható. Számos állatfajnál volt szaporulat, pl.: ismét előbújt anyja erszényéből egy
vombat, hét kölyökkel bővült az ázsiai vadkutyafalka és öt malac született a kritikusan
veszélyeztetett Cebu-szigeti disznóknál. Mindez az Állatkert munkatársainak és
nemkülönben látogatóinak nagy örömére. (Forrás: zoobudapest.com)
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