BOSZORKÁNY MESEÖSVÉNY
2018-ban egy új Boszorkány meseösvénnyel bővült a Soproni Parkerdő Károly-magaslati Látogatóközpontjának kínálata, amely a
parkolótól vezet fel a Károly kilátóig.

A jövő a mai gyermekek kezében van, és nem mindegy milyenné tesszük! Egyik legfontosabb célunk a gyermekek tanítása, nevelése, szemléletük formálása. A játék és a pihenés
mellett szeretnénk elvetni a természetszeretet, a környezetvédelem, a tisztelet és összefogás magjait. Okos kezekben új
vetés fog kisarjadni! Ezért is tartjuk fontosnak a rendszeresen,
kéthetente szombatonként az „Oktatással a természet oldalán” jegyében itt tartott programjainkat. Néhány ezek közül:
téli madárvédelem, nyomkereső túra, erdők napja, húsvéti készülődés, föld napja, madarak és fák napja.

Elsősorban óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak készítettük. Az ösvény elején lévő meseházikóban kincses térkép várja a
kalandra vágyó kicsiket. Ennek segítségével haladnak végig a boszorkányos ügyességet igénylő állomásokon. A sokszínű feladatok
megoldásáért jutalmat kapnak a gyerekek az erdei büfében.

Az Erdőgazdaság honlapján (www.taegrt.hu) és a facebook-on valamennyi információ megtalálható a központról, a rendezvényeinkről. Programjainkról rendszeres tájékoztatást adnak a helyi
újságok (Kisalföld, Soproni téma), a városi és országos televíziók
(Sopron Tv, M1) valamint a rádió is (Rádió1).

GPS-koordináta:
Károly kilátó: N 47°39’ 989’’ E 16°34’143’’
Észrevételeit, kérdéseit az alábbi telefonszámon
és e-mail címen jelezheti:
+36 99/506-834 ill. titkarsag@taegrt.hu

Károly-magaslati
Ökoturisztikai
Látogatóközpont

Legnagyobb múltú része a 82 éves Károly-magaslati kilátó, a Gombocz Endre Természetismereti Házzal. Ezekhez társult 2016 őszén
a Kőhalmy Vadászati Múzeum és Látogatóközpont, az erdei élménypark és a 2018 tavaszán átadott Boszorkány Meseösvény.
Az új beruházások azt is
kifejezték, hogy az Erdőgazdaság a legfontosabb
közcélú feladatának tekintett oktatási-kutatási tevékenység mellett
céltudatosan törekszik
az ökoturizmus követelményeinek teljesítésére,
a környezetért vállalt
felelősség
erősítésére,
a viszonylag zavartalan
természeti
területek
megismerését, a kulturális örökség védelmét szolgálva.
Károly kilátó
KÁROLY-MAGASLATI KILÁTÓ
Sopron a kilátók városa. A tíz kilátó közül a legismertebb és a leglátogatottabb a Károly-magaslaton levő, amely a Tűztorony mellett
a hűség városának jelképévé vált.
A magaslat és a kilátó a város polgárainak javaslatára 1920 óta őrzi a Károly névben, Romwalter Károly emlékét. A soproni
nyomdász és lapkiadó ácsoltatta az itteni
magaslaton az első fatornyot 1876-ban,
melyet a Városszépítő Egyesületnek adományozott. A ma is látogatható kilátó 1936ban épült Winkler Oszkár tervei alapján.
A Gombocz Endre Természetismereti Ház
A régi fakilátó 1916-ban
(2001) Kitaibel Pál, Kárpáti Zoltán, Gombocz Endre, Roth Gyula, Csapody István természettudósok, valamint a tervezőmérnök, Winkler Oszkár emlékét őrzi és mutatja
be a látogatóknak. A közvetlen környezet élővilágának 140 legjel-

lemzőbb képviselője préselt növények, preparátumok, valamint
a belőlük készíthető termékek,
például bútorfák, gyógyszerek,
kitömött állatok és trófeák formájában ismerhető meg.

fiatalok és családok számára. Erdei iskolai programokra fogadunk
iskolás és óvodás csoportokat. Szervezünk születésnapi meglepetés
programokat szűkebb vagy tágabb családi körben. Nagy népszerűségnek örvend a kutyások igényeit kielégítő kutyaparkoló és itató.
ERDEI BÜFÉ
A város egyetlen erdei büféje idilli környezetben várja a felfrissülni
vágyó kirándulókat, erdőjárókat. Hideg-meleg italok, melegszendvics, udvarias kiszolgálás, baráti árak.

Gombocz Endre Természetismereti Ház

KŐHALMY VADÁSZATI MÚZEUM
A 2017 Év Ökoturisztikai Látogatóközpontja címmel kitüntetett
centrum területén és botanikus kertjében a táj jellegzetes fa, cserje
és lágyszárú fajai (fenyőfélék, tölgyek, szelídgesztenye, vadgyümölcsök, bodza, som, ciklámen, áfonya, csarab stb.) várják az érdeklődőket. Mivel a környező erdőkben élő vadfajok ritkán kerülnek a látogatók szeme elé, ezért a kiállítás összeállításánál főként a bármikor
megtekinthető preparátumok (rovarok, hüllők, emlősök, madarak)
bemutatására törekedtünk. Az ezekhez kapcsolódó fontosabb tudnivalókról a kiállítás más elemeiből (számítógépek, filmek, fotók,
leírások, játékok) tájékozódhatnak. Az így megszerzett ismeretek az
egyéni vagy szervezett túrák során is jól hasznosíthatók.

Kőhalmy Vadászati Múzeum és Erdei Büfé

A Vadászati Múzeum földszintjén lévő erdei büfé mellett, elsősorban a gyerekeket célzó interaktív tárlat látható a parkerdő állat- és
növényvilágáról. A felső emelet a vadászaté: itt látogatható a Kőhalmy hagyaték. A kiállítás összeállításánál arra törekedtünk, hogy ne
csak szakmai, hanem emberi is legyen, ezt a célt erősítik a professzor
úr személyes tárgyai, bútorai is, amelyek a család ajándékai. Emellett látható a vadászati és vadgazdálkodási tárlat képekkel, fotókkal,
preparátumokkal, ahol számítógépek, kijelzők is segíti a tájékozó-

dást. A pinceszinten egy ötven négyzetméteres oktatótermet alakítottunk ki, itt az előadások, filmek megtekintése mellett a falakon
plakátok és fényképek mutatják be a Soproni Parkerdőt.

A földszinten és az emeleten kialakított interaktív kiállítással a célunk az, hogy a Soproni-hegység védett és vadászható állatfajait és
növényvilágát mutassuk be. Ehhez számos ötletes megoldást választottunk: kirakós és társas játékok, tapintható termések, agancsok,
szarvak, kipróbálható eszközök, szőrsimogató, bebújható borzkotorék, találd ki: takarmányok megismertetése tapintással, majd a dobozok kinyitásával, állathangok megismertetése, hallgatása.
Mára az ökoturisztikai látogatóközpont a nagy szervezett
rendezvények találkozóhelyévé vált.
Kérésre ismeretterjesztő, játékos foglalkozásokat és vetélkedőket tartunk a gyermekek,

ERDEI ÉLMÉNYPARK
A látogatóközpont szinte minden elemében megfelel a legkorszerűbb
elvárásoknak. Az erdei élménypark eszközeit úgy válogattuk, össze,
hogy a legkisebbektől a nagyobbakig mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbbet. A mezítlábas ösvény, a pihenők és az információs
táblák az egész család számára aktív kikapcsolódást nyújtanak. Az
oktatóterem alkalmas rajzolásra,
kézműves tevékenységekre, amelyeket irányított foglalkoztatás
keretében végzünk. Az interaktív
játékok a legkisebbek számára is
hozzáférhetőek és élvezhetőek.

Összeállította: Bánáti László Fotók: Sosztarich Krisztián és Juhász Márton

A természet bőkezűen megajándékozta az Alpokalján élőket.
A földtani adottságok mellett a flóra és a fauna harmonikus egysége is jó kiindulási pontja volt annak a szakmai koncepciónak,
amelynek szellemében a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kialakította parkerdei ökoturisztikai központját.

