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	뻿 一本关于妙趣横生的精美科普绘本，以
简单易懂的方式向孩子展示了如何实现可持
续的现代生活方式，爱护环境。

	뻿 故事以孩子的角度展开，用有趣童稚的
语言讲述了时下重要的生态环保问题，并提
供了操作简单的环保小行动。

	뻿 纯水彩的清新插图更令人赏心悦目。

	뻿 入选2022匈牙利年度儿童图书奖！

《 马 克 叔 叔 的 花 园 》 

（匈）伊利斯·阿戈齐

返回首页

小花园，大星球，简单几个步骤，
拯救世界也可以很简单！		

	 小女孩米奇决定了，这次没人能够阻止
她——她要拯救世界！她走进了马克叔叔的
花园，学习有用的方法来帮助拯救地球。	
随着米奇在花园里漫步，我们将发现如何利
用自然资源去保护自然，例如，一种植物的
气味可以驱除虫子，从而保护另一种植物，
而“鸡拖拉机”总是让其他地方的土地更加肥
沃……				

 -  2022年7月少儿生态科普故事 -
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Szóval kitaláltam, hogy 
majd én megmentem  
a világot. 

Persze nem egyedül, 
mert szerintem úgy 
nagyon nehéz lenne. 

Azt mondta, hogy előbb figyeljem meg, hogy  
mi a baj, és olyan dolgokat csináljak, amik jót 
tesznek a természetnek. 

Nagypapa iszonyúan okos,  
ezért megkérdeztem tőle,  
hogy hogyan kell megmenteni  
a világot. 

Szólok Minkának és 
Bercinek, mert ők a 
legjobb barátaim. 

Lehet, hogy szólni kellene  
a szomszédból a Mohácsi Zsoltinak  is, de azon még gondolkodom. 
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Márkó bácsi szerint egyrészt az  
a baj, hogy az emberek nem jófajta 
dolgokat esznek, mert 

© O
rc

ha
rd

 L
ite

ra
ry

 A
ge

nc
y

10 11

Ezért Márkó bácsi csinált magának egy 
kertet, ahol nagyon sokféle növényt ültet, 
és ő ott soha, de soha nem használ pót
szereket. 

másrészt egyféle növényt termesz
tenek nagyon nagy helyen, és ebből 
ugyancsak a baj van, mert ha oda
megy az egyféle növény ellensége, 
akkor az összeset elpusztítja, ezért 
egyre több és erősebb mérgekkel 
kell védeni. És a föld, ami alatta van, 
az is egyre rosszabb lesz, és a vé
gén elfogy minden jó föld, és csak 
pótszerekkel meg a pótszerek pót
szereivel lehet segíteni. 

Ez valami olyasmi lehet, mintha 
nekünk egyre több és több gyógy
szert kellene ahhoz bevennünk, 
hogy ne legyünk betegek, és tud
junk szaladgálni. 

Olga néni szerint permetszerek nélkül 
képtelenség, hogy bármi is megterem
jen. Bár azért az sze rinte is érdekes, 
hogy milyen gyönyörű padlizsánokat 
adott neki a legutóbb Márkó bácsi. 
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Mindenfélét odahord  
a zöldségek köré, fa leve
let, szalmát, le vágott 
füvet, amit talál… és ezt 
mulcsnak hívja.

És miután jól letakarja a 
zöldségek közt a földet, 
nem tud előbújni a gaz, 
és egy idő után már nem 
is próbálkozik. 

Olga néni szerint Márkó bácsi 
csak lusta lehajolni, és így 
a gazolást és az avarössze
hordást is egyben megússza. 

De Márkó bácsi azt mondja, 
ez azért fontos, mert a sok 
odahajigált lomb meg szalma 
megtartja a vizet, és  
nem kell annyit  
locsolnia. De azért  
fura egy fickó!
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	뻿 一本专为少儿编写的生态科普读物，涉
及全球变暖、化石材料、生态足迹、堆肥、
生态系统等重要话题。

	뻿 知识丰富，行文幽默，围绕“多少？多少
钱？多大？从何时起？为什么？从何而来？”
等十三个问题展开，通俗易懂。

	뻿 手绘风格的插图使内容更具体形象，帮
助读者理解文本，营造轻松的阅读气氛。

《 非 常 绿 皮 书 》 

（匈）奇拉·热瓦伊

返回首页

生态足迹、人口过剩、气候变化……
一本解答关于气候问题的幽默读本！	

					你知道我们的星球人口过剩吗？	是什么
导致了气候变化？我们的生态足迹有多大？
我们突然要为地球发愁？	最重要的是：我们
可以一起做些什么？
		 	作者以通俗易懂的语言巧妙地谈论了严肃
的问题，行文充满幽默感，将最复杂的问题
以简单诙谐的方式展现给小读者：讲述了地
球各元素的相互作用、世界的运作方式，以
及如何让环境保护成为每一位儿童的责任。

 -  2022年7月少儿生态科普故事 -
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VII. 
MICSODA? MICSODA? MICSODA? 
MICSODA? MICSODA? MICSODA?

Figyelem, fogalmakat magyarázok!

Hahó, visszatértem! Hol is tartottam? Ja, igen: glo-
bális felmelegedés, klímaváltozás, éghajlatváltozás. 
Ezeket a kifejezéseket sokat hallhatod mostanában 
a tévében, rádióban, az újságokban és az interneten.  
Ahhoz, hogy most nagyon okosnak tűnjek, tele kéne 
tűzdelnem ezt a részt idegen szavakkal: 

Jó, mi? 
De mivel én nem természettudós, hanem író vagyok, te pedig nem 
a természettudományi egyetem diákja, így a továbbiakban inkább 
megpróbálok érthetően fogalmazni. 
Kezdjük a klímával, azaz az éghajlattal. A Föld klímáját képzeld úgy 
el, mint egy óriási közlekedési rendszert: az óceánoknak áramlatai 
vannak, amelyek legtöbbször azonos részen hidegek vagy melegek. 
A Föld éghajlatához tartoznak a nagy szélrendszerek is. Aztán ott 
vannak a felhőrendszerek, melyekből hol eső esik, hol hó hull, at-
tól függően, hogy ez a felhő Alaszka vagy Mexikó felett keletkezett 

exoszféra

troposzféra

sztratoszféra

klimatikus modellek
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《 非 常 绿 皮 书 》 

返回首页

一、	有多少？	亲爱的朋友！	

二、	多少钱？	“他们把你算进去了吗？”	

三、	多大？	你的生态足迹是多少？	

四、	自什么时候起？让我们看看故事的开头：我们的地球、大气层和我们人类	

五、	为什么？“如果我们的地球正在变暖，为什么会很糟糕？”	

六、	从何而来？	“什么可能导致我们的供水减少？”	

七、	什么？	“注意，我是在解释概念！”

八、	从哪里？	“空气！”	

九、	如何？	“但是到目前为止，我们浪费了什么？”

十、	去哪里？	展望未来	

十一、	什么？	“但是我能做什么呢？”	

十二、	谁？不是每个人都是环保主义者	

十三、	多少钱？	“就这么多了。”

 -  2022年7月少儿生态科普故事 -
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V.
MIÉRT? MIÉRT? MIÉRT?  
MIÉRT? MIÉRT? MIÉRT? 

Miért rossz, ha melegszik a Földünk?

Melegszik a Földünk, ez tény. Ezt onnan tudjuk, mert jó és pontos 
műszereket találtunk ki a hőmérséklet mérésére, és amikor időről 
időre rájuk néztünk, azt vettük észre, hogy ezek a műszerek mind 
azt mutatják, hogy egyre magasabb a Föld évi középhőmérséklete, és 
egyre magasabb a tengerek és az óceánok vízszintje is, mivel beléjük 
olvadnak a jéghegyek. Egyes tudósok és klímakutatók, akik a hő-
mérséklet változásával foglal-
koztak, először hiába próbál-
ták jelezni, hogy mi a helyzet, 
egyszerűen nem vették őket 
komolyan, újabb méréseket 
kértek tőlük, újabb bizonyíté-
kokat. Teltek az évek, és mi 
nem tettünk semmit a Föld 
melegedése ellen! Ez nagyon 
nagy hiba volt az emberiség 
részéről. Különben is: sokáig nem is gondoltuk, hogy MIATTUNK is 
melegedhet a Föld. Ezzel szemben azt gondoltuk, hogy olyan lassan 
melegszik a Föld, hogy az csak az unokáinkat meg a dédunokáinkat 
fogja zavarni, így hát minek foglalkozzunk éppen mi ezzel a problé-
mával. Ekkor épp egy óriásit tévedtünk.

EZT NE ÍGY CSINÁLJUK, MERT 
ENNEK ROSSZ VÉGE LESZ!
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Jegyezd meg!
Ha nem napsugarak lennénk, ha-
nem, mondjuk, egy piros sport-
kocsiban ülő, kíváncsi emberek-
ből álló csapat, akkor a Nap-Föld 
távolságot nem nyolc perc alatt, 
hanem nyolcvanöt év alatt tud-
nánk megtenni, hiába men-
nénk kétszázzal. Gyalog pedig 
neki se vágj az útnak!

exoszféra

termoszféra

mezoszféra
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az ajándék a hő

Van egy jelensége a bolygónknak, amit a tudósok ÜVEGHÁZ-
HATÁSnak neveztek el. Fogadok, hogy hallottál már róla! De 

azt is tudod, mit jelent ez tulajdonképpen? Megpróbálom 
elmesélni neked, hogyan játszódik le ez a jelenség.
Tegyük fel, hogy napsugarak vagyunk. Elindulunk a Nap-

ról, és fénysebességgel repülünk a Föld felé. Még csak nyolc 
perce vagyunk úton az űrben, de már azt érezzük, hogy igazán 

jó lenne odaérni valahová. 

Végre meglátjuk a Föld nevű bolygót, megcsodáljuk, hogy 
milyen szép kék, és már száguldunk is feléje. Bátor kis 

napsugarak vagyunk, nem? Van köztünk szinte kopasz 
és egészen hosszú hajú is. De csak a rövidhajúak 

jutnak át a Földet körülölelő átlátszó légkör öt ré-
tegén, és közülük sem sokan: az ultraibolyák pél-

dául általában visszapattannak. Egyszer csak 
nekiütközünk a Földnek, akinek átadjuk az 

energiánkat, mert nem kérdés, hogy jószívű 
napsugarak vagyunk. Tehát becsapódtunk 

napsugár testvéreimmel együtt a Föld 
felszínére. Ez persze nem fáj nekünk, 

 @
 O

rc
har

d L
ite

ra
ry

 A
gen

cy



	뻿 匈牙利科普童书作者的最新作品，保持
一贯的幽默风格，为动物迷们不容错过的科
普读物！

	뻿 手绘插图更有助小读者理解文本，更添
诙谐气氛，轻松学习关于动物的知识。
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装帧：
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出版日

原版定

适读人

（匈）伊尔迪·维博克

14 x 20 cm
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（匈）伊戈尔·拉津
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	 	 	 几乎所有的孩子都喜欢动物，有时孩子甚至会想，要是会
说动物的语言那该多好啊！这本幽默感十足的科普读物将满足
孩子的愿望！你认为小鱼如何告诉它的小鱼该睡觉了？蝙蝠妈
妈是如何在成千上万只蝙蝠中找到她的小宝贝的？当危险临近
时，单细胞动物又如何向它们的朋友发出信号？

	 作者以简单而幽默的文笔，向孩子解释了动物如何通过嗅
觉、味觉、化学信号、声音、视觉、模仿和触觉进行交流。

《 关 于 动 物 的 那 些 事 》 系 列 2 册 

					
	 	 为什么袋鼠有袋子？为什么雄孔雀和雌孔雀的羽毛不同？什
么是无性繁殖？本书将回答孩子们千奇百怪的问题，作者通过
幽默和科学的语言，向孩子解释各种动物是如何相互了解、繁
殖和养育孩子的，带孩子走进丰富多样的动物世界。

	 一切关于动物父亲、母亲和幼崽、无性和有性生殖、求偶习
惯和育儿的知识都能在书中找到答案！

《动物碎碎念——动物是如何沟通的？》

《动物家族——动物是如何养育宝宝的？》

 -  2022年7月少儿动物科普故事 - -  2022年7月少儿动物科普故事 -
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《 关 于 动 物 的 那 些 事 》 系 列 2 册 

Például amíg él és virul – és ezt az anyai feromon-

nal folyamatosan a többiek orra alá dörgöli –, 

addig egyetlen dolgozó sem építhet anyabölcsőt, 

és nevelgethet új királynőt valamelyik gyerekből – 

legalábbis rendes esetben nem. Bezzeg ha a király-

nőnek annyi, rögtön megindul az ereszd el a ha-

jamat a kasban. De az anyai feromon mást is tud. 

Egy csipetnyi elég belőle, és a dolgozók máris:

szorgalmasabban gyűjtik a virágport, 

etetik a kicsiket, 

takarítanak. 

Majdnem olyan, mint mikor a mami bejön 

a szobába, és elkiáltja magát, hogy: 

Csak az a különbség, hogy nálunk ez leginkább 

a mamira hat, mintha ő lenne a királynő meg a dol-

gozó is egyben, úgyhogy el is kezd sürgősen rendet 

rakni. De tényleg csak „majdnem olyan”, mert 

a mi kommunikációnk egy kicsit más, de ebbe 

most ne menjünk bele, ha eszembe jut, a végén 

elmagyarázom ezt is. Most legyen elég annyi, hogy 

ugyan az életformánk egy picit eltér a méhekétől, 

de abban nagyon hasonlít, hogy ha az szülői hatás 

nem működik, a család piszkossá, beteggé és zűr-

zavarossá válik náluk is, meg nálunk is.

De mivel a kis mézcsinálók óriási szövegládák, 

nemcsak a királynő üzenget a családban, hanem 

a többiek is, bár ők inkább rövid távú feromonok-

kal. Ilyesmiket mondanak egymásnak: 

TÍZ PERC MÚLVA REND 
LEGYEN, MERT VACSORA! CSAJOK, VALAKI 

LOPJA A MÉZET!

LÁNYOK! TALÁLTAM EGY 
ÚJ VIRÁGOSKERTET!

VALAKI MEGMONDANÁ, 
HOGY KERÜL IDE 

EZ A MEDVEEEEE!!!!! 
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Sirályék a személyi jel alapján tudják, hogy 

melyik csapattag mennyire szavahihető. 

Ám amíg egy jól irányzott feromonlöket a szellő 

szárnyán több kilométer messzire is eljut (a hol-
dasszövő párkereső hirdetése akár 11 kilométer-

ről is becsábítja a fiúkat), és közben még a ragado-

zók figyelmét sem kelti fel, addig a hang egyáltalán 

nem biztos, hogy olyan messzire elhallatszik, és 

a ragadozók előtt is sokkal könnyebb lebukni vele.

Akkor meg mi a jó benne? Minek csináljuk?

Az előnyök

Azért azt könnyű belátni, hogy hangokkal sokkal 

több mindenről tudunk beszélni, mint feromonok-

kal. Gondolj csak arra, milyen nehéz lenne elkémi-

áznod, hogy szülinapodra biciklit szeretnél! 
Az esti mesélés pedig szinte teljesen reménytelen 

lenne feromonokkal.

Ráadásul a hangoskodás na-

gyon jól működik szélcsendben 

is, sőt az még direkt jót is tesz neki. Szuperül be-

vált a vízi emlősöknek is, mert vízben beszélgetni 
egy kicsit más tészta, mint szárazon.

Hogyan terjed a hang?

A tengeri és édesvízi állatok, ha csak a látásukra és 

a szaglásukra támaszkodhatnának, igen 

nagy bajban lennének, mert a vízben 

a fény és a szagok nem terjednek 

valami jól. A hang viszont négyszer 

olyan gyorsan terjed, mint a levegő-

ben, és ezt használják ki a tengeri 
emlősök. Igazi dumaládák lettek. 

A  hosszúszárnyú bálnák éneke 

például több száz kilométerre is 

elhallatszik, van benne egy csomó 

füttyentés, kattogás, sípolás, 
visítás, sikkantás, gluggyogás, 
trilla meg ritmus, és egy rakás 
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hogy aztán a kikelettel együtt keljenek, és kezdőd-

jön elölről minden.

Ez a tetűapokalipszis kiboríthatna minden 

kertészt, de van egy másik rovar, amelyik vigaszt 

jelent, és akárcsak a levéltetű, szintén szaporo-

dik ivarosan és ivartalanul is. Ez pedig… Szabad 

a gazda? Hát persze hogy a méh!

A méhek az ember számára olyan fontosak, 

hogy a tudósok már réges-régen kutatják őket, 

így nagyon sokat tudnak a szokásaikról.

Családalapítás a méheknél… avagy hová 

tűnt a méhkirály?

A méheknél a családi élet olyan, mint egy görög 
sorstragédia. Egy kalandvágyó kiski-

rálynővel kezdődik, aki egész 

gyerek- vagyis lárvakorát 

bebörtönözve tölti. A saját 

rokonsága tartja rab-

ságban egy  lépsejtben, 

amit viasszal pecsételnek le. És nagyon jól teszik, 

mert ha a kis királynő előmászna, az anyja 

azonnal lemészárolná.  Méhkirálynőből 
ugyanis csak egy maradhat. Amúgy 

a méheknek egyszerre több ilyen 

konzerv-királynőkezdeményük is van, 

és nagyon vigyáznak mindegyikre: 

a legkirályabb  méhpempővel ete-

tik őket, és igyekeznek mindentől 

és mindenkitől megvédeni. 

Aztán a méhkirálylány egy-

szer csak hápogni kezd a börtöné-

ben, és ha elég hangosan és elég 

kitartóan csinálja, meggyőzheti 

a dolgozók egy részét, hogy szaba-

dítsák ki, mert jobb királynő lenne, mint az anyu-

kája. Ha eleget hápogott, és kellően megosztotta 

a népet, a régi királynő a szavazótáborával felkere-

kedik, hogy máshol alapítson új családot. És a mi 

hősünk is kikerülhet végre a dutyiból, és ő lesz 

az új királynő. Abba is hagyja az uralkodóhoz 
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Életben maradni sem lenne esélye! Nagyon szi-

gorú a költési koreográfia, és nem is két szülőre 

íródott, hanem két szülőre és egy csapatra. 
Amikor a császárpingvinpár családalapításba 

fog, pontosan egy tojás kiköltése lebeg a sze-

mük előtt, amit a mami megtojik, és azonnal élete 

párjára bíz. Aztán sarkon fordul, és már indul is 

táplálékért, át a hófehér jégmezőkön, vissza az óce-

ánhoz. Az út iszonyú hosszú, és iszonyúan sokáig 

tart. Két hónapig.
Addig a hímek – hogy egymást is melegítsék, 

több ezres csapatba tömörülve –, lábuk között 

a tojással, lassan mozognak együtt körbe-körbe. 

Közben cserélik a helyüket is, mert a kör szélén 

sokkal hidegebb van, mint középen… Koromsö-
tét van – ez a sarkvidéki tél, amikor hetekig 

nem jön föl a nap. Aztán megérkeznek a mamák. 

Még éppen annyi ennivalót tudnak a begyükből
felöklendezni, amivel megetetik papit, aki közben 

a felére fogyott, és óvatosan átveszik a tojást. Mivel 

nincs kezük, átgurítják egymás lábfejére. De jaj, ha 

a tojás a jégre gurul, nagyon nehéz megmenteni! 

Végre elindulhat a papa is, hogy elérje az óceánt, 

és egyen valamit. Mire végzett a hosszú éhezés utá-

ni kiadós lakomával, beköszönt a tavasz – ami azért 

a sarkvidéken nem ugyanaz, mint a Vadgesztenye 

utcában –, és elkezd olvadni a jég. Így a papának 

már nem kell visszagyalogolnia a jégmezőn, hiszen 

az elolvadt – csak kiúszik a tengerpartra a család-

jához. A szülők végre együtt nevelhetik egyetlen 

fiókájukat. 
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