mít tesz az MME a madarakért
és az emberekért?
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
Kelet-Közép-Európa legrégebbi és legnagyobb civil
természetvédelmi szervezete, 10 000 fôs tagsággal,
több ezer önkéntessel és több mint
100 természetvédelmi programmal.
Évtizedek óta dolgozunk
a természetért és az emberért
a madarak és élôhelyük
védelmén keresztül.
Célunk, hogy megôrizzük
hazánk páratlan természeti
értékeit a magunk
és utódaink örömére.

2009-ben a Csillagászat Nemzetközi Éve
kapcsán (www.csillagaszat2009.hu)
a Fülemülék éjszakája mellett számos
további program várja az érdeklôdôket:
több városi helyszínen lesz lehetôség
a csillagos ég rejtelmeinek és
látványosságainak megfigyelésére
a Magyar Csillagász Egyesület
(www.mcse.hu) szakembereivel!
Részletek a fenti honlapokon!

fülemülék
éjszakája

Csatlakozzon hozzánk!
Legyen tagja egyesületünknek!
Így amellett, hogy tagdíjával hozzájárul a természet
megôrzéséhez, tagkártyájával számos helyen vásárolhat
5-40% kedvezménnyel, és évi négy alkalommal
megküldjük Önnek Madártávlat magazinunkat is.

Kérjük, személyi jövedelem adója
1%-ának felajánlásával
támogassa madárvédelmi munkánkat!
A kedvezményezett neve:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Adószámunk: 19001243-2-43

Töltsön velünk
egy madárdalos
májusí estét!
´
Idopontok
és helyszínek
a www.mme.hu honlapon.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
1121 Budapest, Költô u. 21.
Fotók: Lóránt Miklós, Máté Bence, Ódri Attila
Illusztráció: Matyikó Tibor

Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,
az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.

e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247
www.mme.hu

és Természetvédelmi Egyesület

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományokkal is!
Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215

2009-es kiadvány

Magyar Madártani

www.mme.hu

a fülemüle

Tisztelt Pedagógusok!
Várjuk osztályok, csoportok és szakkörök
jelentkezését is a programokra!

Híveinek zöme csak a hangját
ismeri, megpillantani nagyon
nehéz, ha sikerül, egyszerû
színezetû madarat látunk.
A verébnél valamivel nagyobb,
karcsú testalkatú rigófélét
vörhenyesbarna hát,
rozsdavörös faroktollak,
fehéres torok és világos
szürkésbarna alsótest jellemzi.

Irodalmi és zenei alkotások hosszú soraiban kap különleges
helyet a csalogány: csendes esti órákon hallható édesbús
dalolása a magányos szívek társává, a másokért való áldozatvállalás szimbólumává avatja ezt a rejtett életmódú madarat.
Más énekesmadaraktól eltérôen ugyanis a fülemüle éjszaka is
énekel. Ennek fô oka, hogy olyan sûrûben mozog, ahol a
madarat a fajtársak sem látják, tehát a színek helyett a
hangjával tud érvényesülni (ezért egyszínû a madár!), amire a
szürkület és az éjszaka is megfelelô. Szépséges hangja
mellett különlegessége, hogy gégéje négy különbözô hangot
tud kiadni egyszerre, beleértve ebbe zenei szempontból
tökéletes akkordokat is.

mít tehetünk a fülemülékért?

“Amily fönségesen szép a fülemüle
éneke, olyan egyszerû a ruházata.
Sötétbarna szeme szinte lángol és
megmondja annak, akinek fogékony
a szíve-lelke, hogy ez a szem nemes
tekintetû.” - írja róla Herman Ottó.

Andersen Fülemüle
címû meséjébôl
Sztravinszkij írt operát,
amelyhez természetesen
a fülemüle énekmûvészetébôl
nyert ihletet.

míért pont éjszaka?

A hazai fülemülékre a legnagyobb veszélyt élôhelyeik
elpusztítása, megszûnése jelentheti.
Mivel a csalogány a beépített környezetben is megtalálja
életfeltételeit, mi magunk is elôsegíthetjük megtelepedését
kertünk megfelelô kialakításával. Bokrok telepítésével, a kert
végében csalános-gazos terület meghagyásával a fülemüle
számára is csábító élôhelyet teremthetünk. Az aszályos nyári
idôszakban a madarak is éppen úgy szomjaznak, mint mi,
ezért madáritató kihelyezésével megkönnyítjük a fiókák
nevelése miatt amúgy is fáradt szülôk életét.
Egyesületünk Madárbarát kert programja sok egyéb hasznos
tanáccsal, ötlettel szolgálhat Önnek a fülemüle és más hazai
madarak megtelepítésében (részletek a honlapunkon).

Handel
orgonaversenyében
több madárdal
mellett a fülemüle
strófái is megszólalnak.

1924-ben, a rádió
hôskorában, Angliában
közvetítettek egy szabadtéri
koncertet, ahol fülemülék
szóltak csellókísérettel.

Oscar Wilde
A csalogány és a rózsa
c. novellájának fôhôs
csalogánya dalát és vérét
áldozta a szerelem oltárán.

