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A Magyar Posta Állatkölykök elnevezéssel alkalmi bélyegkisívet bocsát ki a Fővárosi Állat- és 
Növénykert tizenkét ifjú lakójáról. A bélyegképeken látható: Sempala, a zsiráf, Sid, a kétujjú lajhár, 
Jakab, a sörényes juh, Moira, az orángután, Bangita, az indiai antilop, Maszat, a prérikutya, Mazsola, a 
földi kuszkusz, Rozi, a szurikáta, Gizmó, a gyűrűsfarkú maki, Skipper, a pápaszemes pingvin, Kiran, a 
perzsa oroszlán és Willo, a csupaszorrú vombat. Az ívszélen az állatkölyök neve, nemére utaló 
színjelölés, a faj megnevezése és eredeti élőhelye, születési időpontja olvasható. Az alnyomaton 
térképrészlet látható. A fiatalos hangvételű bélyegkisívet Petényi Tibor Zoltán tervei alapján a 
Pénzjegynyomda gyártotta. Az újdonság március 4-től kapható a nagyobb postákon valamint a 
Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
Budapest szívében, 11 hektáron, hét kontinens, több mint ezer különleges állatfaja várja a páratlanul lenyűgöző 
műemléki Fővárosi Állat- és Növénykertben az érdeklődőket. A világ egyik legrégebbi állatkertje, 1866. augusztus 9-én 
nyitotta meg kapuit. Akkoriban az állatállomány a hazai fajokon kívül számos ritka majom- és makifajból, sokféle 
papagájból, tevékből, kengurukból és más különleges állatokból állt. Az első zsiráf két évvel a nyitás után érkezett, majd 
az oroszlánok mellett tigriseket is bemutattak, később már elefánt, víziló és orrszarvú is megtekinthető volt. Az 
állatállomány folyamatosan és fokozatosan bővült. A 2013-as esztendő kisállatokban gazdag évnek számít. Az év során 
50 különböző állatfajnál volt szaporulat, a világra jött utódok száma pedig összesen 248 egyed. Ez az összesítés persze 
csak a jelentősebb emlős, madár és hüllő szaporulatokat foglalja magába, nem tartalmazza a halaknál, és különösen a 
gerincteleneknél világra jött utódokat. (Forrás: zoobudapest.com) 
 
 
ÁLLATKÖLYKÖK: Megrendelési kód: 2014080040011 (kisív), 2014080060012 (FDC)  Megjelenés: 2014. március 4.  
Össznévérték: 1.380 Ft  Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet + 4 direkt szín  Példányszám: 80.000 db kisív  A bélyegek 
perforálási mérete: 30x40 mm  A kisív vágási mérete: 202x100 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda  Tervező: Petényi Tibor 
Zoltán 


