OLVASNIVALÓK
A VÍZ VILÁGNAPJÁRA
A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Ebből az alkalomból, és
hogy segítsük a vizes pályázat résztvevőit, könyvajánlóval készültünk. Kattintsatok a
hivatkozásokra, ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. A csak helyben
használható dokumentumokat külön pontba gyűjtöttük. További címeket kereshettek
katalógusunkban is. Bővebb tartalmakért böngésszétek a moly.hu linket. Ne feledjétek, bár a
könyvtárba most még nem léphettek be, az ablak-kölcsönzés továbbra is üzemel.
Kölcsönözhető könyveink
Környezettudomány

Bartha Dénes: Az Őrségi Nemzeti Park I-II
A mű szerzői, akik között egyaránt találhatunk a vidéket
évtizedek óta kutató, tudományos publikációk szerzőjeként
ismert tudósokat és természetvédelmi szakembereket,
bemutatják e gyönyörű tájat, a gazdag élővilágot és a
kulturális örökséget. Forgassátok jó kedvvel, élvezettel az
elkészült könyvet, segítségével ismerkedjetek meg az Őrség
természeti és kulturális kincseivel és az itt zajló
természetvédelmi munkával.
Az Őrségi Nemzeti Park I

Az Őrségi Nemzeti Park II

Bede Béla: Nemzeti parkok Magyarországon
A Corvina tematikus útikönyvsorozatának negyedik kötete
Magyarország tíz nemzeti parkját mutatja be részletesen:
területét, nyitvatartását, elhelyezkedését, történetét, talaját,
klímáját, növény- és állatvilágát, kulturális értékeit, a helyi
nevezetességeket és az ott szervezett programokat.
Nemzeti– parkok Magyarországon

Boda László: A Fertő-Hanság és a Tóköz
A Fertő-Hanság és a Tóköz három táj a sztyeppe tó, a hegyek,
és a síkság találkozásánál terül el. A táj a látogatónak igazán
akkor lesz otthonos, ha megismerte a Fertő legendáját, a tóba
merült települések és Hany Istók történetét, aki ma
Kapuváron mozdulatlanul, szoborba öntve figyeli az elsuhanó
autókat. A táj tehát igazi örökség. Szép, értékes és felelősséget
igénylő.
A Fertő-Hanság és a Tóköz

Bodnár László: Nemzeti parkok a Kárpát-medencében
Lassan komoly tematikus sorozattá érik a szerző nemzeti
parkokat feldolgozó munkája. Ezúttal hazánk és közvetlen
szomszédságának természetmegóvó tevékenységébe nyújt
betekintést Bodnár László. A Kárpát-medencében mintegy fél
évszázados múltra tekinthet vissza a természetvédelmi
területek létesítése, de igazán 1970 után indult meg az a
folyamat, amelynek eredményeképpen a természetvédelem
alá vont területek nagyobb, összefüggő egységekké álltak
össze. Jelenleg negyven nemzeti parkot számlál a Kárpátmedence, melyeken hét ország osztozik.
Nemzeti parkok a Kárpát-medencében

Endes Mihály: Az élő Tisza
„Ötszáznyolcvan kilométer – akár egy képzeletbeli napló
lapjai is lehetnének, amelyet a Tisza ír itthon megtett útja
során. S ha egyszer napló, annak legyen szép már a borítója is,
arra ösztönözve, hogy kézbe vegyük és kinyissuk.”
Endes Mihály
Az élő Tisza

Iványi Ildikó – Lehmann Antal: Duna-Dráva Nemzeti Park
Az 1996-ban alapított Duna-Dráva Nemzeti Park értékeire, az
Al-Duna és a Dráva-völgy élővilágára már a XVII. században
felfigyeltek. Nemcsak a sokszínű növény- és állatvilágot
ismerhetitek meg a könyvből, hanem e táj természetföldrajzi
adottságait, éghajlatát, a gyorsfolyású Dráva és a méltósággal
hömpölygő Duna vízjárását is.
Duna-Dráva Nemzeti Park

Janata Károly – Selmeczi Kovács Ádám: A Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Varietas delectat – A változatosság gyönyörködtet. A régi latin
mondás Magyarország tíz nemzeti parkja közül leginkább a
kilencedikként alapított Duna-Ipoly Nemzeti Parkra igaz.
Egyedülálló sokszínűségében a Börzsöny, a Pilis-Visegrádihegység, az Ipoly-völgy, valamint a Duna és szigetei alkotnak
harmonikus egységet.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park

Kalotás Zsolt: A Kiskunsági Nemzeti Park
A víz és szél formálta táj
A felületes szemlélő számára a Duna és a Tisza között elterülő
táj egyhangú síkságnak tűnhet, ám valójában ezerarcú,
természeti csodákkal teli vidék ez. Látogassuk végig együtt a
Kiskunsági Nemzeti Park valamennyi területét, és
ismerkedjünk meg e sokszínű alföldi táj egyedülálló
természeti értékeivel, növény- és állatvilágával.
A Kiskunsági Nemzeti Park

Kalotás Zsolt: Nemzeti parkok Magyarországon
Ez az album hazánk tíz nemzeti parkjának, mondhatnánk úgy
is: természetvédelmünk tíz zászlóshajójának természeti
értékeiből válogat. A fotókból kiolvasható, hogy a növény- és
állatvilág, a tájat alakító ember, valamint a sokkal ősibb, a föld
felszínét alakító erők miként hozták létre és formálják
környezetünket.
Nemzeti parkok Magyarországon

Kovács Gergelyné: Hortobágy – A Nemzeti Park
bemutatóhelyei
„A versben megénekelt XVIII. századi Hortobágy az állattartók
Kánaánja volt. A Közép-Tisza-vidék egy hatodát kitevő egykor
erdős sztyeppe ebben az időben még a Tisza árterületének
számított. Ligeterdős táját a kőkorszaktól a népvándorlásig
minden itt megfordult népcsoport megülte…” Kovács
Gergelyné
Hortobágy – A Nemzeti Park bemutatóhelyei

Molnár Géza: A Tiszánál
Dr. Molnár Géza Tisza-kutató, számos olyan tanulmány
szerzője, amely az ember és természet viszonyával
foglalkozik. A Tisza mellett él, részt vesz több, a folyóval és a
Tisza medencéjével kapcsolatos fejlesztési és tervezési
munkában. A könyv témája a Tisza-völgy természeti
viszonyainak, gazdálkodásának és kultúrájának története.
A Tiszánál

Rakonczay Zoltán: A Marostól a Sárrétig
Ezt a könyvet azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik a DélAlföldre látogatva a települések nevezetességei mellett
szeretnék megismerni a Körösvidék természeti értékeit, át
akarják élni az őszi daruvonulás maradandó élményét vagy a
tiszavirág különleges násztáncát, a Körösök vízi világának
egyedi hangulatát.
A Marostól a Sárrétig

Rakonczay Zoltán: Kiskunságtól a Sárrétig
A Dél-Alföld természeti értékeinek gyöngyszemeit a
Kiskunságtól a Sárrétig húzódó területen találjuk meg. Az
ártéri erdőkkel, láprétekkel, homokbuckákkal, szikes
pusztákkal és szikes tavakkal tarkított, a felületes
szemlélőnek egyhangúnak tűnő, de annál változatosabb, sok
értéket magában rejtő tájban gazdag növény- és állatvilág
maradt fenn.
Kiskunságtól a Sárrétig

Sándor András: Kilátás a kövekről - Bükki Nemzeti Park
A Bükk védetté nyilvánításának gondolatát, fontosságát már
1961-ben jelezték, de csak 1977-ben, másik két nemzeti
parkunk megléte után alapították meg. A monográfia a
földtörténet kezdetével nyitja meg a Bükk történetét,
bemutatja a felszín fejlődését; a bükki karszt vízrendszere
pedig elvezet a barlangok világába, ahol az ősember nyomait
fedezhetjük fel.
Bükki Nemzeti Park

Simon László: Az éltető víz titkai
A víz az élet működéséhez nélkülözhetetlen egyetemes
oldószer. Életet adó folyadék, amely mindig is a teremtés
középpontjában állt. A víz jelenléte támogatja az életet,
hiánya azonban halálhoz vezet. Bolygónkon a folyékony
halmazállapotú víz az élet megjelenésének, elterjedésének és
fenntartásának alapvető és elsődleges feltétele.
Az éltető víz titkai

Zóka Gyula: A Balaton-felvidék
Könyvünk olvasója a Keszthelyi-fennsíktól a Tapolcai- és a
Káli-medencén
keresztül
a
Tihanyi-félszigetig
és
Balatonkeneséig járhatja be a Balaton-felvidék tájegységeit,
hegyeit és medencéit, hogy felfedezze természeti és ember
alkotta értékeit.
A Balaton-felvidék

Biológia

Bailey, Jill: Halak (Az állatvilág enciklopédiája)
Az állatvilág enciklopédiája sorozat minden egyes kötete az
állatok egy-egy nagyobb csoportjával foglalkozik átfogóan:
bemutatja élőhelyüket, termetüket, színezetüket, táplálkozási
szokásaikat, szaporodásukat, viselkedésbeli sajátosságaikat,
nem megfeledkezve az ökológiai és természetvédelmi
kérdésekről sem.
Halak

Harka Ákos – Sallai Zoltán: Magyarország halfaunája
A szerzők 25 évi gyűjtőmunka eredményei alapján számolnak
be a vizeinkben előforduló halakról, minden eddiginél
teljesebb képet rajzolva Magyarország halfaunájáról. Minden
olyan halfaj leírása, színes fotója és elterjedési térképe
megtalálható a
kötetben, amelynek előfordulására
természetes vizeinkben számítani lehet.
Magyarország halfaunája

Juhász Lajos – Halpern Bálint: Hazánk kétéltűi és hüllői
A csupasz testű békákat és a hideg tekintetű kígyókat kevesen
ismerik, vélhetően még kevesebben tisztelik bennük a védett
állatokat. Könyvünk bemutatja a hazánkban élő 18 kétéltű és
15 hüllő fajt, élőhelyeiket és védelmük lehetőségeit.
Hazánk kétéltűi és hüllői

Kus, Evzen: Édesvízi és tengeri halak – Az akváriumtól az
óceánig
A gerincesek között bizony a halak követelik maguknak a
legelőkelőbb helyet, hiszen övék a legnépesebb társaság.
Fedezzétek fel e lexikon csodálatos fényképeinek segítségével
a halak birodalmának különleges, sokszínű világát.
Édesvízi és tengeri halak

Mojetta, Angelo: Cápák
A félelem és rejtély övezte cápák bolygónk tengereinek
vitathatatlan urai. A 350-nél is több ismert cápafaj és a még
ezután felfedezendő fajok egy 250 millió évvel ezelőtt
elkezdődött evolúciós folyamat eredményeképpen jöttek
létre.
Cápák

Mojetta, Angelo: A korallzátonyok
A korallzátonyok élőlényei folyamatos felfedezésekre
ösztönzik az embert, maradandó élményt nyújtva a
biológusoknak, búvároknak és mindazoknak, akik első
alkalommal találkoznak ezzel a varázslatos víz alatti világgal.
A korallzátonyok

Pintér Károly: Magyarország halai
A könyv minden korábbi munkánál részletesebben mutatja be
a Magyarország vizeiben élő halak világát. Rövid általános
bevezetés és a halak meghatározását segítő kulcs után
rendszertani sorrendben követi egymást 78 halfaj részletes
tárgyalása. Megismerhetjük az adott állat külső jellemzőit,
elterjedését, szaporodását, táplálkozását, fejlődését és a vizek
életközösségében betöltött szerepét.
Magyarország halai

Robin Kerrod: Vízimadarak (Az állatvilág enciklopédiája)
Az állatvilág enciklopédiájának minden egyes kötete az
állatok egy-egy nagyobb csoportjával foglalkozik átfogóan:
bemutatja élőhelyüket, termetüket, színezetüket, táplálkozási
szokásaikat, szaporodásukat, viselkedésbeli sajátosságaikat,
és nem feledkezik meg az ökológiai és természetvédelmi
kérdésekről sem.
Vízimadarak

Schmidt Egon – Szaák Tamás: Vízivilág
A tavak, folyók, mocsarak, kanyargó patakok, de még az
alkalmi tócsák is ezernyi látnivalót rejtegetnek. A titkokkal
teli külön világ lakói, madarak, békék, pockok, szitakötők
valamilyen formában mind a vízhez, az ott élő növényekhez
kötődnek. Róluk, nem egyszer furcsa szokásaikról szólnak a
szerzők, sokszor kiegészítve a határozókönyvek nyújtotta
ismereteket.
Vízivilág

Terofal, Fritz: Édesvízi halak
A kötet az Európa vizeiben föllelhető édesvízi halakat mutatja
be jellemzőik, elterjedésük, életmódjuk és táplálékuk alapján.
A pontos és részletes határozókönyv a halak élőhelyeit,
biológiáját
is
bemutatja,
valamint
az
európai
sporthorgászatra is kitér. A kétszáz színes fotót tartalmazó
könyv 394 európai fajt mutat be.
Édesvízi halak

Terofal, Fritz: Tengeri halak
Pontos és részletes határozókönyv természetbarátoknak az
európai tengeri halakról, jellemzésükről, előfordulásukról és
életmódjukról. Külön fejezet foglalkozik a tengerek
keletkezésével, ökológiai jelentőségével, és a tengeri
horgászattal Európában.
Tengeri halak

Würtz, Maurizio – Repetto, Nadia: Delfinek és bálnák
A cetek – az ember távoli rokonai – úgy tizenhatmillió évvel
ezelőtt visszatértek a tengerbe. Napjainkban 81 fajukat tarjuk
számon, amelyek meghódították a világ csaknem összes
óceánját és néhány folyót is Dél-Amerikától Ázsiáig.
Kiadványunk bővelkedik fotókban, grafikákban, ábrákban és
biológiai leírásokban.
Delfinek és bálnák

Vízépítés, vízellátás:
Ihrig Dénes: A magyar vízszabályozás története
E könyv a „mocsárvilágtól napjainkig” tartó vízszabályozási
munkák vízügyi műszaki történetét és gazdaságtörténeti
vonatkozásait
hivatott
feltárni.
A
Kárpát-medence
ősvízrajzának, vízjárásának kialakulásától, egészen a
vízszabályozás fejlődésének 1945 utáni irányáig.
A magyar vízszabályozás története

Kalapis Zoltán: Régi vízivilág a Bácskában és Bánátban
Kalapis Zoltán „vizes” szövegeit, a vízgazdálkodás, a vízi
munkák tárgykörében született „riport-tanulmányait”
gyűjtötte egybe. A história, a hely- és gazdaságtörténet, a tájés népismeret témaköréből való írásaiból, illetve
„honismereti füzeteiből” ad válogatást.
Régi vízivilág a Bácskában és a Bánátban

Lévai András:
A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája
„A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer (BNV) tervei a háború
utáni években a Visegrádra tervezett magyar elképzelésekből
indultak ki (1. például Mosonyi Emil akadémikus 1950. évi
akadémiai székfoglalóját). Az időben gyakran változó
elgondolások és tervek hamarosan egyre szélesedő viták
tárgyává váltak, olyannyira, hogy nemcsak az ország
közvéleményét osztották meg, hanem a napjainkig tartó
súlyos szakmai, gazdasági, sőt bel- és külpolitikai
következményekkel is jártak és fognak még járni.”
Dr. Lévai András
A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája

Markó Iván: Települések csatornázási és vízrendezési
zsebkönyve
A szerzők könyvükkel a települések csatornázási és
vízrendezési szakismereteinek széles körű terjesztését és a
tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, valamint fenntartók
mindennapi munkájának a segítségét tűzték ki célul.
Települések csatornázási vízrendezési zsebkönyve

Marko Iván: Vízépítő művezetők zsebkönyve
A vízépítőipar gyors fejlődése következtében, sok új feladatot
kell a kivitelezést irányító művezetőnek megoldania. A
korszerű szerkezetek építése és a vízügyi feladatok
színvonalas megoldása csak a legújabb technológiák és gépek
ismeretében lehetséges. A zsebkönyv célja, hogy
megkönnyítse a kivitelezést és gyors gyakorlati tanácsokkal
szolgáljon.
Vízépítő művezetők zsebkönyve

Halászat:
Lányi György – Lányi Gábor: A magyarországi vizek halai
Vérbeli sporthorgászoknak és hobbihorgászoknak egyaránt
hasznos lehet kézikönyvsorozatunk első kötete, amelyben a
magyarországi vizek halaival foglalkoznak. Bízunk benne,
hogy új kötetünket örömmel lapozgatják majd az alapos
ismeretekre vágyó, a tudásukat gyarapítani szándékozó és az
újdonságokra kíváncsi horgászok és halbarátok.
A magyarországi vizek halai

Helyben használható könyveink
Környezettudomány:
Baross Gábor: Az Aggteleki Nemzeti Park
A ma Aggteleki Nemzeti Park néven ismert terület az ember
által az őskortól lakott, a középkortól használt táj volt. Ez a
védelmet nyújtó föld alatti üregekben gazdag, erdőkkel,
gyepekkel váltakozó, völgyekkel, vízfolyásokkal szabdalt táj
vonzotta az embert. Ajánljuk az érdeklődő kirándulóknak,
diákoknak, oktatóknak ezt a könyvet, amelyben a szerzői
közösség leltárba vette e szépséges és változatos táj értékeit,
kutatási eredményeit.
Az Aggteleki Nemzeti Park

Biológia:
Brehm, Alfréd – Steche Ottó-Leidenfrost Gyula: Az állatok
világa Halak I-II
Német kiadás nyomán teljesen átdolgozott, új felfedezésekkel
és magyar vonatkozásokkal kiegészített magyar kiadás
Halak

Byatt, Andrew – Fithergill, Alastair – Holmes, Martha:
A kék bolygó – Az óceánok természetrajza
A mélység ritkán látható teremtményeitől a tengerparton élő
közönséges szulákig és lundákig, A kék bolygó bemutatja azt a
változatos élővilágot, amely a világ vízzel borított részeinek
hatféle élőhelyén fordul elő.
A kék bolygó – Az óceánok természetrajza

Felföldy Lajos: Hidrobiológia szavakban
Hidrobiológiai értelmező szótár

Hidrobiológia szavakban

Stow, Dorrik: Óceánok enciklopédiája
A gazdagon illusztrált kötet érdekes és értékes, naprakész
tudományos ismereteket ad az óceánok csodálatos, változatos
világáról. Sok száz színes fotó, ábra, táblázat, illetve térkép
segítségével vezet be e nyüzsgő világ rejtelmeibe. A könyv
átfogóan mutatja be az alapvető oceanográfiai ismereteket és
a kutatások minden területét.
Óceánok enciklopédiája

Snyderman, Marty: Élet az óceánban
Sehol másutt nincs olyan fantasztikusan gazdag, változatos,
színpompás élővilág, mint a tengerek sejtelmesen kéklő
mélyén. Ez a könyv olvasmányosan, a világ legjobb víz alatti
fotóinak felhasználásával ismerteti meg az olvasót azon
sokféle teremtménnyel, amelyek a tengereket otthonuknak
mondhatják.
Élet az óceánban

Vízépítés, vízellátás:
Benedek Pál: Víztisztítás szennyvíztisztítás zsebkönyv
A könyv bemutatja, hogy mi a „vízminőség szabályozás”,
hogyan kapcsolódik a környezetvédelemhez és a
vízgazdálkodáshoz. Külön fejezetet szentel a víz minőségi és
mennyiségi jellemzésének víz- és szennyvíztisztítási
szempontból. Taglalja a technológiai célokat, eljárásokat és
műveleteket. Bemutatja egy komplett tisztítómű tervezési
alapelveit és az ipari szennyvíztisztítási feladatokat.
Víztisztítás szennyvíztisztítás zsebkönyv

Öllős Géza: Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése I-II
A kötetek foglalkoznak a szennyvizek által okozott
környezetszennyezéssel, a szennyvíztisztítás tervezési
problémáival, és az utóbbi évtizedek iparfejlesztésével,
vízgazdálkodásával is. Oktatást segítő szakanyagnak is
tekinthetők.
Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése I
Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése II

Halászat:

Váradi László – Füstös Gábor: Horgászvizek kézikönyve
Hosszú, rögös út vezet a halban bőséges, jól működő
horgászvíz létrejöttéig. Ezen nehéz út egyik mérföldköve
lehet ez a könyv, mely részletesen, szakmailag igényesen
tárgyalja azokat az ismereteket, melyek szükségesek halak
fogására alkalmas horgászvizek létrehozásához.
Horgászvizek kézikönyve

