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SARKVIDÉKEK ÉS GLECCSEREK VÉDELME
Finnország és Chile nemzeti postájának kezdeményezésére a
világ számos országa mellett a Magyar Posta is támogatja,
hogy bélyeg-kibocsátásán keresztül hívja fel a figyelmet a
globális felmelegedésre. A téma középpontjába a sarkvidékek
és gleccserek védelme került. Az akcióban résztvev! országok
postái saját belátásuk szerint fogalmazhatták meg a
bélyegképre kerül! motívumokat, a kibocsátás id!pontját és
számos egyéb részletét. A téma és az elnevezés mellett az
összeköt!kapocs – Saku Heinänen finn grafikus alkotása – a
jégkristályt szimbolizáló hivatalos embléma.
A Magyar Posta két bélyegképet tartalmazó, sorszámozott
bélyegblokk kiadásával csatlakozott a közös bélyegtéma
megvalósításához és kiegészítette azt, a sarkvidéki állatvilágot
bemutató négycímlet" bélyegsorozattal. A blokk bélyegképein
jegesmedve és sarki róka, a keretrajzon bálna, sirály, beluga,
narvál, lunda és fókák találhatók. A sorozat címletein
jegesmedve, pézsmatulok, hópárduc és királypingvin látható
természetes környezetében.
A bélyegkibocsátásban els! alkalommal valósult meg, hogy a
hagyományos ofszet nyomtatás kiegészült a biztonsági
termékek gyártásánál alkalmazott ún. iridescens lakk
szitanyomással, melynek köszönhet!en a bélyegblokkon
elszórtan, a sarkvidéki táj eredeti, fagyos hangulatát idéz!en,
selymesen csillogó apró felületeket találunk. A bélyegsorozat
ofszet és selyemfény" változatban is megjelent.
Az alkalmi boríték a bélyegek hangulatához illeszkedve egy
jégtáblán pihen! fókakölyköt ábrázol, az alkalmi bélyegz!
grafikája a blokk esetében a logo, a sorozat esetében pedig
pingvinek stilizált rajza.
SO
Megrendelési cikkszám: Blokk: 2009050030011 (blokk) - 2009050060012 (FDC)
Alapváltozat: 2009040050411 (sor) - 2009040060012 (FDC)
Selyemfény" változat: 2009041050411 (sor) - 2009041060012 (FDC)
Megjelenési id!pont: 2009. március 27.
Gyártó nyomda: Pénzjegynyomda
Tervez!m"vész: Székely Kálmán
A blokk vágási mérete 110 x 75 mm, a benne található bélyegek és a sorozat címleteinek perforációs mérete 40 x 30
mm. A bélyegívekben 50 bélyegkép található.
A blokk 100.000, a sorozat alapváltozata 250.000, selyemfény" változta pedig 100.000 példányban jelent meg.
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