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BEPORZÓ ROVAROK 

A Magyar Posta a beporzó rovarok világát, sokszínűségét bemutató 

alkalmi bélyegblokkot bocsát ki. A Berta Ágnes grafikusművész tervei 

szerint készült kiadvány alapváltozatát 50 000, míg a piros sorszámmal 

ellátott vágott változatát 4000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda 

gyártotta. Az újdonság 2021. május 5-én kerül forgalomba. A 

megjelenés napjától kezdve megvásárolható az elsőnapi postákon és a 

Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes 

áruházából is. 

A táplálkozásunk alapját jelentő növények többségének beporzásához, 

megfelelő termés- és magképzéséhez beporzó állatokra van szüksége. A 

beporzók tehát létfontosságú szerepet töltenek be életünkben. A kemizált 

mezőgazdaság, életterük csökkenése, valamint a klímaváltozás miatt 

számuk sajnos az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent.  

A bélyegblokk bélyegképén egy terjőke kígyószisz növényen pihenő földi 

poszméh látható. A bélyegblokk keretrajzán, a bélyeg fölött egy kacsafarkú 

szender figyelhető meg, mely kolibrikhez hasonlóan cikázik és gyakran 

láthatjuk a virágok előtt egy helyben lebegni. A bélyegképtől jobbra az 

ékfoltos zengőlégy jelenik meg. Ezt a sárgán-feketén sávozott rovart sokszor 

keverik össze a darazsakkal, alaposabb megfigyelés után azonban látszik, 

hogy csak egy pár szárnya van, és a csápjai is rövidebbek. Tőle jobbra felfelé 

az egyik legszebb tarkalepkefélénk, a nappali pávaszem, lefelé a 

farkasalmalepke szerepel. A kép alján, balról jobbra haladva három méh 

tűnik fel: a köviposzméh, a nyugati háziméh vagy más néven mézelő méh, és 

a szabóméhek egy képviselője. Az alkalmi borítékon egy fákkal és rovarokkal 

teli virágos kert, a bélyegzőben pedig egy méh épp beporzás közben látható. 

Megrendelési kód: 
2021170030011 (blokk) 
2021170060012 (FDC) 
2021171030013 (vágott 
blokk) 

Megjelenés: 2021. május 5. 

Össznévérték: 1000 Ft 
(Megjelenéskor kiegészítő 
címletként használható.) 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 

Példányszám: 50.000 db 
perforált (fekete sorszámos) 
és 4000 db vágott (piros 
sorszámos) bélyegblokk 

A bélyeg perforálási 
mérete: 40 x 30 mm 

A blokk vágási mérete:  
90 x 75 mm 

Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész:  
Berta Ágnes 
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