ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ
příležitostné písmenové poštovní známky

Datum vydání:

11. 3. 2020

Výtvarný návrh:

Jaromír a Libuše Knotkovi

Rozměr obrazu známky:

23 x 40 mm

Způsob tisku známky:

plnobarevný ofset

Nominále:

zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu
dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním
znění – ke dni vydání 19 Kč

Tiskové listy:
Způsob tisku FDC:

a, b) 2 tiskové listy á 50 ks známek v nákladu á 1 000 000 ks
a, b) digitální tisk v nákladu á 3 000 ks

Námět známky:

a) pěnkavovití – jmenovitě stehlík obecný, pěnkava obecná a
dlask tlustozobý
b) sýkorovití – jmenovitě sýkora babka, sýkora parukářka,
sýkora modřinka a sýkora koňadra
Ve světě žije kolem 9 000 ptačích druhů, pěvci tvoří skupinu
nejpočetnější a mnoho druhů se vyskytuje také v našem okolí.
Ve známkové tvorbě České republiky byly ptactvu zatím
věnovány dvě emise, v roce 1994 a 1999. Několik druhů bylo v
minulosti představeno na aršících Chráněných krajinných
oblastí. Dosud nebylo ale námětem známek České republiky
běžné ptactvo vyskytující se v našem okolí. Pro mnohé druhy,
kdysi běžných ptáků, jsou životní podmínky v hustě osídleném
prostředí stále nehostinnější a na prudkém ústupu jsou i dříve
velmi hojné druhy, například strnadi, skřivani, chocholouši
atd. Vrabců ubývá v celé Evropě. Odborníci zjistili, že se jejich
početní stavy za 20 let snížily až o 90 %! Mohlo by se říci, že se
sice daří zachraňovat ohrožené druhy, ale těch běžných
naopak ubývá. První dvojice známek této emise nám tedy
představuje zástupce sýkorovitých a zástupce pěnkavovitých

Námět FDC:

a) pěnkava obecná a dlask tlustozobý v letu
b) sýkoru koňadra a sýkora modřinka v letu
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