EUROPA: NÁRODNÍ PTÁCI – LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
příležitostná poštovní známka
Datum vydání:
Nominále:

24. 4. 2019
zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za prioritní
obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země dle
Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění –
k datu vydání 39 Kč.

Výtvarný návrh:

Jaromír a Libuše Knotkovi

Rozměr obrazu známky:

33 x 33 mm

Tiskové listy:

á 6 ks známek

Způsob tisku známky:

plnobarevný ofset

Způsob tisku FDC:

digitální tisk

Námět známky:

PostEurop – asociace veřejných evropských poštovních
operátorů – vyhlásila společným tématem známky EUROPA
pro letošní rok téma NÁRODNÍ PTÁCI. Za Českou republiku
byl pro tuto emisi vybrán pohled na dva ledňáčky říční a zimní
krajinu v pozadí.
Ledňáček patří k výrazně zbarveným ptákům. Hlavu a křídla
mají tyrkysově modrá a bříško hnědé až rezavé. Od delšího
tmavého zobáku k týlu se táhne hnědobílý pruh. Bílé peří má
ledňáček i těsně pod zobákem. Ledňáček váží přibližně 40 g a
měří 15 až 17 cm, přičemž jeho rozpětí křídel je zhruba 25 cm.
Ledňáčka nalezneme nejen v celé Evropě, ale také v jižní Asii i
na severu Afriky. Na východě se zabydlel na Šalamounových
ostrovech v Tichém oceánu. Ledňáčci milují samotářský život,
který tráví především u klidně tekoucích a průzračně čistých
potoků, kde jsou zároveň chráněni proti větru. Hnízda si
ledňáček vyhrabává zobákem ve strmých březích vod. Tito
ptáci upřednostňují místa, kde do vody zasahují větve. Na
těchto větvích pak sedávají a ve vodě pozorují svou kořist.
Jakmile kořist spatří, vrhají se s křídly přitisknutými k tělu
téměř kolmo do vody. Pevně zobákem sevřou rybu a pomocí
křídel se vynoří na hladinu, kde kořist usmrtí. Ledňáčci ryby
polykají hlavou napřed, aby jim šupiny nepoškrábaly hrdlo. K
nasycení potřebuje ledňáček alespoň 10 malých ryb.

Námět FDC:

dva barevně pestří ledňáčci říční

Kat.č.
1026
TL 1026

Nominále
E
6xE

Česká pošta, s.p. – PostFila


39,00
20,00
234,00
120,00

FDC
53,00

