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Lo mb ko ro n a - tan

ö

své nyt

és vadasparkot terveznek
Hazánkban elsöként a Soproni

parkerdőben létesítenek lombkorona-tanösvényt. A Kátolykilátó melletti büfé épületében
állandó kiállítá§t nyit a vadászatról a Tanulmányi Erdőgzdasás (Ta€) Zrt., mig azegtkori mucki határórőrs területén
vadasparkot szeretnének kialakitani. A Feftő tavi kelékpárút
parkerdei összeköttetésére is
gondolnak.
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GoszToNyl tutrtós
Elkészítette 2O2O-ig tartó közjó-

léü beruházasi programját

a

soproni parkerdő kezelője, a Taeg Zrt,, igazodva az uniós támogatási ciklushoz. Ezek között

Az országban elsőként a Soproni Parkerdóben valósul meg lombkorona-tanösvény, A konkrét helyét még
keresik, de célkéntfogalmazták meg, hogy ne legyen távol a várostól, roto, tuRcns

négy kiemelt beruházás szerepel, összességében több mint
50O millió forint értékben.

- Terveink szeíint a mucki
egykori határőrlaktanya több
mint kéthektáros területén vadasparkot alakítanánk

ki

a

megfelelő kiszolgálólétesítmé-

forint: összességében legalább ekkora összegú lesz a négy kiemelt
beruházás.

vagy éppen Ausztriában. A
mintegy háromszáz méteres
Dt |ámbol László

- Hazánkban elsőként a Soproni parkerdőben lesz lombko-

rona-tanösvény - részletezte
dr. Jámbor László, a Taeg Zrt.
vezérigazgatőja, - Lényege,
hogy a látogatók számára a fák
lombkoronaszintién - a teíep-

adottságoktól függően

há-

rom-tiz méter magasan - hozunk létre akadálymentesített
utat, amelyet beiárva testközelből ismerhet|ük meg az erdő

változatos élóvilágát. A nagyvilágban ilyenre már van példa

a

dél-amerikai esőerdőkben

tanösvény helyszínének kiielölése a közeljövő feladata, az átadás 2017-18-ban várható. Ennél hamarabb valósul meg a

Károly-kilátó melletti büfé

épületének átalakítása természetismereti házzá. A korábbi
tulajdonostól megvásároltuk

az ingatlant, s ott soproni és

környéki neves vadászokat bemutató állandó kiállítást nyitunk, ismertetve a helyi vadászat történetét. Az egykori soproni egyetemi tanárról, Kőhalmi Tamásról elnevezendő ház
várhatóan a jövő év első felében fogadhatja látogatóit.

nyekkel. Erre ideális a helyszín,
kocsival elérhető, s különböző
gyalogtúrák kezdőpontja is lehet. Ezáltal megoldódna az ingatlan huszonöt éves hányatott

sorsa. Ez a beruházás a
2O1,6-77-es programunkban
szerepel, reméliük, sikeresek
lesznek az előkészületek. A

2020-as támogatási ciklus végére azt is szeretnénk elérni, hogy

létrehozzuk a Fertő környéki

kerékpárút parkerdei összeköttetését- zárta dr. Jámbor László vezérigazgató.
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BEttA ALADÁR
nyugdiias

-

Örülök a fejlesztés
hírének,mert a
parkerdő 5opron
fontos része. Tökéletes helyszín a kellemes sétára, az elmélyülésre. En
úgyis nagy gyalogló vagyok, naponta 7-8 kilométert is sétálok.

szÚCs TlBoR
álláskeleső

-

Tavaly jártam arra,

idén még nem volt
alkalmam, de szerintem tökéletes hely a
pihenésre. Tiszta és rendezett.
Minden szempontbóljó, ha fe|lesztik.

fóleg ilyen melegben nagyon kellemes ott a kisgyerekkel. Miatta is
nagyon jó [esz, ha újdonságokkal is
várják majd a látogatókat.

NAGYNÉ Klss RITA

alkalmazott

- Jó néha kimenni a
városból a zöldbe,
mi főleg a Károly-kilátó környékére
szoktunk kirándulni.
Ha atüakciókkal is me$öltik az
erdót, az újabb vonzerőt jelent.

