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Köszöntünk a Zöld Folyosó
Baráti Kör Tagjaként!

Ez a belső-somogyi Zöld Folyosó jellegzetes, változatos 
élővilággal lepi meg mindazokat, akik szeretetteljes 
kíváncsisággal igyekeznek megismerni titkait. Több mint 
három évtizede már, hogy a Balaton és a Dráva közti 
vidék felfedezésébe kezdtünk. Történelmi hangulatot 
árasztottak a régi kastélyok uradalmi magtárak, kripták, 
és vízimalmok. Berzsenyi Dániel, Fekete István, Takács 
Gyula, Studinka László, Széchenyi Zsigmond által járt 
ösvényeken haladva ismerkedtünk meg a somogyi 
erdők, halastó rendszerek, rétek és kaszálók háborítatlan 
világával.  akkoriban ritkaságnak számító rétisas, fekete 
gólya megfigyelése, fészkeik felderítése volt a célunk. 
A somogyfajszi  fás legelő évszázados tölgyei alatt 
megpihenve éreztük:  itthon vagyunk !



A Zöld Folyosó Etikai Kódexe

Aki figyelmesen, tapintatosan próbál meg észrevétlenül 
eggyé válni a tájjal és lakóival, hamar rájön, ha semmit 
sem teszünk, csak jelen vagyunk, már az is zavaró. A 
feladat tehát: úgy elragadni a pillanatot az Élettől, hogy 
közben ne hagyjuk  rajta semmin –és senkin-a kezünk 
nyomát.

Alulírott kijelentem, hogy a fentiekben foglaltakkal 
egyetértek,  azokat betartom és betartatom.

Az útlevél száma:  ……………….................................................

Kelte:  ………………………………........................................................

Név:  ……………………………..............................................................

Lakcím:  …………………………..........................................................

..............................................................................................................

                                         ……………………………………
                                                      aláírás

A Zöld Útlevél olyan rendszeres támogatási forma, amely 
öt év időtartamra szól és lehetőséget nyújt a támogatás 
mértékének önkéntes megválasztásához.



Táblázat a támogatási kategóriákról

Amit kínálunk

Zöld Folyosó
Útlevél

Bélyeg

Oklevél

Ingyenes belépés
a területekre 

(előzetes egyeztetéssel)

Támogató nevének
feltüntetése a

honlapon

Részvétel az egyik
vidraparkos

rendezvényen

Önkéntesség

Hírlevél

Interjú az
örökbefogadóval

Ingyenes belépés
területeinkre

természetfotózási
lehetőséggel

(előzetes egyeztetéssel)

Bronz
fokozat

10.000 Ft

Ezüst
fokozat

30.000 Ft

Arany 
fokozat

50.000 Ft

Örökbefogadás
60.000 Ft felett



FOGADJ ÖRÖKBE!
www.stvsz.com/orokbefogadas/

Az  „Örökbefogadás” legmagasabb támogatási kategóri-
ánk. Az 60 ezer forinttól induló támogatási összeggel  
lehetőséged nyílik egyik területünk vadon élő vidráját 
jelképesen örökbe fogadni, amellyel értékes segítséget 
nyújtasz a fokozottan védett európai vidra és élőhelyé-
nek védelméhez.



„Szeretem ezt a tájat! 
Amikor először pillantottam meg, már tudtam, soha nem 
megyek el innen. Ez az én világom.  2012-ben teleped-
tem le itt Somogyfajszon. Az élettel teli táj  tavaival 
erdőivel, a  vidék színei, fényei, hangjai, itt marasztaltak, 
otthonra találtam. Vajdaságból származó festőművész-
ként szeretettel ajánlom a Zöld Útlevél festményeimről 
készült bélyegeit.”

Nemes István
festőművész
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2017.
Gólyatöcs
(Anacamptis morio)
Új költőfaj a Somogyfajszi
Madárparadicsomban

Búbos banka
(Upupa epops)
Mintegy 10 pár költ a
somogyfajszi ligetekben.

Fekete kökörcsin
(Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)
Magyarországon ritkán
előforduló, védett növény, ám
a somogyfajszi fás legelőnkön 
30.000 tő virít tavaszonként.
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2018.
Rétisas
(Haliaeetus albicilla)
Jelképmadarunk. Mindegyik
tavas területünkön
rendszeresen előfordul.

Cigányréce
(Aythya nyroca )
Tórendszereink e fokozottan 
védett fajnyugati eltejedésének
határán  vannak.  

Vitézkosbor
(Dactilorhyza incarnata)
A pusztakovácsi  Nyíres
rétünkön él kisebb
populációja  
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2019.
Fekete gólya
(Ciconia nigra)
Vizes élőhelyeinken rendszeres
vendég, vonulási időszakban
50 – 60 példány is előfordul.

Jégmadár
(Alcedo atthis)
5 tavas területünkön 10 pár
fészkel,       

Buglyos szegfű
(Dianthus superbus)
E ritka növényfaj néhány
egyedét megőrizték a
somogyfajszi gyepek.            
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2020.
Fehér gólya
(Ciconia ciconia) 
Legelőerdőnkbe visszatelepedését
egy sikeres költéskövetően
műfészkek kihelyezésével kívánjuk
elősegíteni, 

Gyurgyalag
(Merops apiaster)
Homokfalainkban, utak mentén
mintegy 50 pár fészkel évente.
Madárparadicsomunk színpompás
madara.                                               

Barkós cinege
(Panulus biarnicus)
Tavainkon rendszeres téli vendég.
Reményeink szerint hamarosan
költő fajként üdvözölhetjük.
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2021.
Kis kócsag
(Egretta alba)
A Zöld Folyosó legszebb gémféléje.
Gyakori táplálkozó vendég nálunk.

Szibériai nőszirom  
(Iris sibirica)  
A Petesmalmi Vidrapark tavaszi
ékessége.   

Fehércsillagos kékbegy
(Luscinia svecica)   
A Nagyberekben , a Ciconia 
rétünkön előforduló, színpompás
énekesmadár.



A kiadványt támogatta:
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VIDRA
Természetvédelmi munkánkat személyi jövedelemadód 1%

felajánlásával is tudod támogatni, amelyet a 
Somogy Természetvédelmi Szervezet adószámán keresztül

19191777-2-14 tudod megtenni.

Köszönjük támogatásodat!


