A Körös-Maros Nemzeti Park gerinctelen állatvilága
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában
2015-ben megjelent „A Körös-Maros Nemzeti Park
állatvilága - gerinctelenek” című könyv, mely a nemzeti park
természeti értékeit bemutató sorozat második kötete.
Az alapos, tudományos igénnyel megírt kötet élvezetes
formában mutatja be hazánk hetedikként létrehozott nemzeti
parkjának gerinctelen faunáját. A színes felvételekkel
gazdagon illusztrált könyv 130 védett és kiemelt jelentőségű
gerinctelen faj részletes leírását tartalmazza, kitérve az
alaktani bélyegekre, aktivitásra, táplálkozásra, élőhelyre,
elterjedésre,
Körös-Maros
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belüli
előfordulásra, veszélyeztetettségre, valamint a fajra vagy
rokonságára vonatkozó érdekességekre. A leírásokat
előfordulási térképek, valamint a fajokról készült kiváló
minőségű fotók kísérik. A kötet további fejezeteiben a KörösMaros Nemzeti Park általános bemutatásán túl képet kapunk a Dél-Tiszántúl állatföldrajzi jelentőségéről,
valamint megismerkedhetünk egykori és jelenkori kutatóinak munkásságával.
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A könyv jellemzése:
Oldalszám: 542 oldal
Mérete: 18,8 x 24,6 cm
Több mint 900 színes fotóval, számos grafikával
Külső színes borítóval
Cérnafűzött, vászonkötéssel
A könyv tartalmából:
- Előszó
- A szerkesztő előszava
- A Körös-Maros Nemzeti Park bemutatása
- A Dél-Tiszántúl gerinctelen állatvilágának kutatástörténete
- A Dél-Tiszántúl állatföldrajzi jelentősége
- A Körös-Maros Nemzeti Park gerinctelen állatvilágának bemutatása
- Vizek, vízpartok gerinctelen állatvilága
- Az erdők gerinctelen állatvilága
- Erdőszegélyek, cserjések gerinctelen állatvilága
- A szikesek gerinctelen állatvilága
- A löszpuszták gerinctelen állatvilága
- Fajmegőrzési tevékenységek és kutatások a Körös-Maros Nemzeti Parkban
- A Dél-Tiszántúl fokozottan védett és védett gerinctelen állatfajainak jegyzéke
- A gerinctelen állatok áttekintése
- Irodalomjegyzék
- Névmutató
A könyv ára 3800.- Ft.

Kapható:
Szarvas - Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark (5540, Szarvas, Anna-liget 1.)
Dévaványa - Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, Réhely
Megrendelhető a judit.kapocsi.sallaine@kmnp.hu e-mail címen vagy a nemzeti park központi telefonszámán
(06-66-313-855), az alábbi adatok megadásával: darabszám, postázási cím, számlázási cím.
A postázás esetén a postaköltséget a vásárló fizeti meg. A kötet postázására a számla kiállítását követően az
összeg átutalása után kerül sor.

