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Forgács Ildikó: Bolygóvigyázók kézikönyve 

Felkészülés egy másfajta életre 

 
 

Bolygónk gazdag de véges természeti kincseit eddig pazarló módon használtuk. Fogyasztói 

társadalomban élünk, s közben gondatlanul elszennyeztük bolygónk légkörét, vizeit és talajait. Mi 

több, csodálatosan változatos élővilágát elszegényítettük, s veszedelmes éghajlatváltozást 

indítottunk el. Mindezzel párhuzamosan az emberiség létszáma és fogyasztási igénye 

megsokszorozódott, tovább terhelve Földünk működőképességét. Ha nem változtatunk eddigi 

életmódunkon, saját létünk alapjait tesszük tönkre. Egyre több tudós figyelmeztet: ma már nem a 

Föld állapota, hanem az emberiség fennmaradása a tét!  

A „bolygóvigyázás" valójában ezt szolgálja. Segít idejében átváltani egy másfajta, 

környezettudatos, fenntartható életre, melyben nem az anyagi fogyasztás és felhalmozás az egyetlen 

cél. A változás nem könnyű. Hosszabb távú gondolkodást, összefüggések látását igényli. Erre kell 

nekünk és gyermekeinknek felkészülni, s ehhez nyújt óriási segítséget ez a könyv.  

 

Miller-Ferjentsik Viola: Nulla hulladék 
 

 
 

SzóKiMondó Ökomesék mesesorozatunk korunk környezeti problémáit veszi sorra: hulladék, 

fogyasztás, közlekedés, energia, zöld felületek. Minden kötetben játékosan ismerkedünk a témával 

és mindig a megoldásokra koncentrálunk. Így a gyerekek emészthető módon szembesülnek a 

problémával és azonnal megtanulják a megoldásokat is. 

https://moly.hu/alkotok/forgacs-ildiko
https://moly.hu/alkotok/miller-ferjentsik-viola


French, Jess: Micsoda pazarlás! 

Környezetszennyezés, újrahasznosítás és a bolygónk védelme 
 

 

Szinte minden tevékenységünkkel valamilyen hulladékot termelünk. De hová kerül és milyen 

hatással van a bolygónkra az ember által termelt sokféle hulladék – a szeméttől az ételmaradékon át 

a gyárak által kibocsátott gázokig és régi készülékekig? Hogyan mérsékelhetők az általuk okozott 

károk? 

A kötet számos hasznos ötletet ad, mi mindent tehetünk azért, hogy a Föld élhetőbb hely legyen. 

Hidd el, a legegyszerűbb változtatásokkal is óriási eredményeket érhetünk el! 

Jess French több gyerekkönyv szerzője, gyerekműsor-vezető, szenvedélyes természetvédő, 

állatorvos és a Föld védelmének elkötelezett híve. 

 

Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv 

 

 

Ökológiai lábnyom, túlnépesedés, klímaváltozás, passzívház – ilyen és ezekhez hasonló 

fogalmakkal rendszeresen találkozunk mi, felnőttek, mert a Föld megóvása égető ügyünkké vált az 

utóbbi időben. Gévai Csilla Nagyon Zöld Könyve most a gyerekek számára is érthetővé, 

kézzelfoghatóvá teszi ezt a problémát. Komoly kérdésekről mesél okosan, érthetően és könnyedén, 

olyan képi és nyelvi leleménnyel, annyi humorral, hogy a legbonyolultabb kérdések is átláthatóvá, 

kezelhetővé válnak.  

Ez a könyv igazi hiánypótló mű: tanítva mesél a Földön működő kölcsönhatásokról, a világ 

működéséről, és mesélve tanítja meg mindazt, ami a gyerekek számára személyes üggyé teszi a 

környezetvédelmet. Minden gyerekszobában és iskolai könyvtárban ott a helye – nem is a polcon, 

hanem a gyerekek kezében!  

https://moly.hu/alkotok/jess-french
https://moly.hu/alkotok/gevai-csilla


Miller-Ferjentsik Viola: Barátom, a fa 
 

 

Móna kedvenc fája kivágásra kerül, s ez őt arra sarkallja, hogy megvédje a környék többi kivágásra 

ítélt fáját. Mozgósítja családját, az óvodát és az ovisok szüleit és sikerül környezetbarátabb 

megoldásra sarkallnia a helyi önkormányzatot. Roppant aktuális mű, ami arra neveli gyermeked, 

hogy álljon ki saját jövőjének érdekében. 

 

Giannella, Valentina: Greta vagyok 

Egy új zöldnemzedék kiáltványa 
 

 

Ismerd meg Greta Thunberget, a kamasz lányt, aki egymaga majdnem kétmillió kortársát vitte az 

utcára egy péntek reggel Sydney-től San Franciscóig, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy közös 

összefogással hogyan változtathatjuk meg a visszafordíthatatlannak tűnő klímaváltozást.  

„Itt mindenki Greta”. Ez egy új, világméretű közösségvállalást fejez ki. Egy félelmet nem ismerő 

lány felébresztette és megjelenítette egy egész nemzedék lelkiismeretét, s ma már fiatalok százezrei 

vallják a tudományosságnak, a Föld tiszteletben tartásának és a környezeti egyensúly megóvásának 

egyetemes elveit. „Nem reményre van szükségünk, hanem cselekvésre. Ha cselekszünk, csak akkor 

reménykedhetünk újra.” – Greta Thunberg aktivista, az alternatív Nobel-díj kitüntetettje, a Nobel-

békedíj jelöltje, 16 éves. 

A tudományos kutatásokra és statisztikai adatokra támaszkodó könyvből megérthetjük, milyen 

folyamatok mennek végbe a bolygónkon. 

Mit jelent az éghajlatváltozás? Milyen következményekkel jár a jelenben és főleg a jövőben? Mit 

kell tenniük a kormányoknak, és mit tehetünk mi azért, hogy feltartóztassuk a folyamatot? 

Rövid fejezetekkel, naprakész adatokkal és remek illusztrációkkal ez a könyv tudományosan pontos, 

mégis közérthető látleletet ad ama tíz és száz év közötti olvasóknak, akik meg akarják ismerni 

Greta, a fiatalok és a kutatók szigorú intelmeinek okait.  

https://moly.hu/alkotok/miller-ferjentsik-viola
https://moly.hu/alkotok/valentina-giannella


Hecking, Claus: A jövőnk most kezdődik 

Greta Thunberg harca a Földért 

 

Legyél te is klímahős, és mentsd meg a világot! 

Te is aggódsz, hogy mi lesz a Földdel, ha az emberiség nem tesz semmit a megmentéséért? 

Hallottál már a globális felmelegedésről és a klímakatasztrófáról? 

Érdekel a környezetvédelem, de nem tudod, mit is tehetnél, hogy megvédd a bolygót? 

Ismerkedj meg Greta Thunberggel, a lánnyal, aki úgy döntött, felemeli a szavát mindannyiunk 

jövőjéért! Ebben a könyvben hasznos tippeket is kapsz, mit tehetsz azért, hogy megóvd a Földet. 

Csak egy Földünk van, mindannyian felelősek vagyunk érte! 

 

 

Kienle, Dela: A világ műanyag nélkül 

Mi tartalmaz műanyagot, és hogyan korlátozhatjuk a használatát? 

 

 

 „ Tegyünk egy időutazást, és repüljünk vissza 120 évet! Akkoriban még nem létezett műanyag. Az 

ember fából vagy fémből készítette a használati tárgyakat: a gombokat szarvból, a fésűket 

teknőspáncélból állította elő….” 

„A tudósok valamiféle csodás anyagot kerestek: legyen formálható, könnyű, szilárd és egyszerűen 

előállítható. Végül a belga-amerikai kémikus, Leo Baekeland jutott el a döntő fordulatig. 1907-ben 

szabadalmaztatta a bakelit elnevezésű anyagot: egy nyúlós, fekete vagy barna masszát, amelyet 

tetszőleges formára lehet préselni…” 

Dela Kielnle újságíró és gyerekkönyvek szerzője. Családjával a hollandiai Leiden városában él, az 

Északi-tenger közelében. A parton kagylók helyett gyakran műanyagot gyűjt! 

https://moly.hu/alkotok/c-hecking
https://moly.hu/alkotok/dela-kienle


Könczey Réka: Zöldköznapi kalauz 
 

 
 

Kétségtelen tény, hogy számos környezetszennyező/természetpusztító tevékenységet a fennálló 

társadalmi-gazdasági rendszer kényszerít ránk. (Például hiába akarjuk a visszaváltható üvegbe 

csomagolt italt választani, ha nem találunk olyat a polcon; marad az eldobható.)  

Ugyanakkor a rendszer még így is meglehetősen nagy mozgásteret hagy számunkra, legalábbis 

nagyobbat, mint azt a legtöbben gondolják. Egyértelműen bizonyítja ezt a szóban forgó kiváló 

könyv is, amely gyakorlati tanácsokat igyekszik nyújtani ahhoz, hogy mindennapjainkat 

környezetbarátabbá tegyük.  

 

Hogyan csökkenthetjük szeméttermelésünket? Miként takarékoskodhatunk az energiával vagy a 

vízzel? Milyen a környezetkímélő kertészkedés? Hogyan étkezhetünk egészségesebben? Ilyen és 

ehhez hasonló kérdésekre ad válaszokat a kötet, amely minden kétséget kizáróan az egyik 

legfontosabb magyarul megjelent „zöld” könyv. 

 

 

Lambrecht, Marianne: Tegyünk a Földért 

Környezetvédelem – Értsd meg, hogy változtathass! 
 

 

 

A minket körülvevő világ, a levegő, a termőföld, a víz, az ásványi anyagok olyannyira magától 

értetődőnek tűnnek, hogy létezésüket szinte észre sem vesszük. Ez a 12 év feletti gyerekek számára 

készült könyv részletesen, mégis egyszerűen és sok-sok példával illusztrálva magyarázza el, hogy a 

Földön rendelkezésre álló készletek bizony nem kiapadhatatlanok. A kötet ráadásul hasznos 

ötletekkel is szolgál, miként tudjuk megóvni környezetünket a magunk és a jövő generációi 

számára. 

https://moly.hu/alkotok/konczey-reka
https://moly.hu/alkotok/marianne-lambrecht


Környezetünk 
 

 
 

Környezetünk című kötete már a bevezető soraiban tudatosítja az olvasóban, milyen nagy a 

felelőssége környezete iránt. Bemutatja a bioszféra részeit, vázolja az anyagok körforgását. Szól a 

fajgazdagság jelentőségéről, a környezethez való alkalmazkodás fontosságáról. Elmagyarázza az 

éghajlat fogalmát, megismertet az üvegházhatás folyamatával és veszélyeivel. 

Sorra veszi és bemutatja a különböző élőhelyeket és élővilágukat, többek közt az erdőket, füves 

pusztákat, pampákat, a tundrát, a hegységeket és a sivatagokat. Bepillanthatunk a ritka állat – és 

növényfajoknak otthont adó különleges élőhelyek (pl. Galápagos, Hawaii, Új-Guinea) világába. 

Részletesem megismerkedhetünk a főbb természeti erőforrásokkal és az alternatív energiafajtákkal. 

A színpompás felvételekkel illusztrált kötet sok meglepő érdekességet tartogat. Megtudhatjuk, 

hogyan élnek a mocsári arabok, milyen „kegyetlenek” a tövisszúró gébicsek. Olvashatunk az 

amazonasi tündérrózsáról, melynek 2 méter átmérőjű levelei vannak. Ritkán hallott állatokkal – 

például fossza, guanakó, lemming, mandrill – ismerkedhetünk meg, és tudhatjuk, mit tehetünk a 

veszélyeztetett fajok megmentéséért. 

A Környezetünk című kötet sokoldalú információs anyagával, olvasmányos stílusával és csodálatos 

felvételeivel mindenki számára élvezetes olvasmány. A megértést kisméretű áttekintő térképek és a 

legfontosabb adatokat feltüntető táblázatok segítik. A kötet végén találhat kislexikon az alapvető 

fogalmak tömör és világos magyarázatát adja, a mutató megkönnyíti az eligazodást a szövegben. 

 

Meredith, Susan: Miért és hogyan óvjuk Földünket? 
 

 
 

Mióta az emberek feljegyzéseket készítenek, a 21. század elején voltak a legmelegebb napok. Ez 

bizonyíték, és a tudósok meg vannak győződve arról, hogy a Föld fokozatosan melegszik.  

De vajon mi idézi elő a globális felmelegedést? És egyáltalán, mit számít? 

https://moly.hu/alkotok/susan-meredith


Pollock, Steve: A Föld 
 

 
 

A trópusi dzsungelek, az „esőerdők” több ezer kilométerre vannak tőlünk. Miért befolyásolja mégis 

az életünket, ha kivágják, felégetik benne a fákat? Mi történik az óceán élővilágával, ha egy 

megsérült tankhajóból a tengervízbe ömlik a kőolaj? Mi módon veszélyeztetik a mezőgazdaságban 

használt vegyszerek a madarak és a kisebb állatok fennmaradását? 

Ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre adnak választ a Veszélyben a Világunk kötetei az 

iskoláskorú olvasóknak. A világ minden tájáról vett példákon mutatják meg, milyen kényes 

egyensúlyt alkot a természet, ember és környezete, és milyen bajok következnek be, ha ez az 

egyensúly megbomlik. És abban is segít eligazodni, hogy hogyan segíthetünk ezeken a bajokon mi 

magunk is. 

 

 

 

A könyvajánlók és a borítók a www.moly.hu-ról származnak. 
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