A TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK
EMLÉKNAPJA
2000. január 31-én egy romániai bányavállalat méreganyagokkal szennyezte be a Tiszát. Ez a
folyón keresztülhaladva nagy pusztítást és károkat okozott az élővilágban. Erre az eseményre
emlékezve lett február 1. a TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJA.
Ajánlónkban a Tiszával, illetve a vizek, vízpartok életével foglalkozó könyvek és weboldalak
szerepelnek. Válogassatok közülük!

Baltscheit Martin

Csak egy nap
A kifejlett kérészek nagyon rövid ideig élnek. Ez a
mese egy vaddisznóról és egy rókáról szól, akik
szeretnék azt az egy napot a legjobbá tenni
újdonsült kérészbarátjuknak. Vajon sikerül
nekik?

Bartos Erika

Szellő, a szitakötő
Már a legkisebbek is csatlakozhatnak a
megemlékezéshez. Bartos Erika meséjében
Szellővel, a szitakötővel találkozhatnak. A
könyvet lapozgatva bővül a kicsik szókincse,
miközben megismernek egy csodaszép élőlényt.

Csapody Kinga

Irány a Tisza-tó!
Csapody Kinga Utazik a család sorozatában
ezúttal a Tisza-tó környékére látogathatunk. A
kiránduló család kalandjait olvasva sok
érdekességet tudhatunk meg a tájról, az itt élő
madár- és halfajokról.

Fekete István

Lutra
Lutra, a vidralegény, elhagyja víz alatti otthonát.
Kalandos vándorútra indul és bekerül az emberi
környezetbe. Fekete István regényéből
megismerhetjük a vidrák természetes
környezetét, valamint a folyók, tavak, nádasok
állatvilágát.

Gévai Csilla

Nagyon kék könyv
Gévai Csilla meseíró-illusztrátor szívügye a
környezetvédelem. Legújabb ismeretterjesztő
könyve a víz fontosságáról és annak megóvásáról
szól. Gyerekeknek és felnőtteknek érdemes
együtt olvasni.

Pálfy Katalin

Vendégváró Tisza
Családi kirándulások tervezéséhez ajánljuk a
VendégVáró sorozat Tiszáról szóló kötetét.
Olvashatunk ebben a Tisza élővilágáról, a
környék látnivalóiról, turisztikai
szolgáltatásokról.

Telegdi Ágnes

Ó, azok a csodálatos állatok!
Mesélő nádi világ
Ebben a könyvben a folyókban és folyópartokon
élő állatokról találhatunk egy-egy mesét,
amelyek segítenek jobban megismerni a
környezetüket és életüket.

Tóth Béla

Legeltetés a három sárkány pusztáján
A Hetedhét Magyarország sorozat ezen kötete a
dél-alföldi, Szeged környéki népmesék
gyűjteménye. A Tisza eredete mellett más
történetek is mesélnek a tájról.

Weboldalak

A Tisza-tó élővilága
https://www.tiszatoelovilaga.hu/
Ezen a honlapon tájékozódhatunk a Tiszatóban és környékén élő növényekről és
állatokról, és számos érdekességet
olvashatunk a tó történetéről is.

I love Tisza
http://www.ilovetisza.hu/
Ezen az oldalon sok hírt, információt
találunk a Tiszáról és a folyó menti
nevezetes helyekről.

Túrázás a Tisza körül
Ha nem csak a könyvekben szeretnénk a Tiszáról olvasni, akkor az alábbi tanösvényeket ajánljuk a
kirándulásokhoz:

Lakitelek-Tőserdő – Kontyvirág tanösvény
https://www.knp.hu/hu/lakitelek-toserdo-kontyvirag-tanosveny

Tisza-tavi vízi sétány és tanösvény
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/tisza--tavi-vizi-setany-es-t

Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/tiszavirag-arteri-setaut-es-t

Tisza-tó – Pákász tanösvény
https://turaotletek.hu/tisza-to-pakasz-tanosveny-avagy-a-lapok-rejteke/

