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1. Kőhalmi Vadászati Múzeum tárlata 
 az erdei iskola szomszédságában

2. Kincskereső túrára fel! 

3. Erdők Háza látványterv - jövő őszre  
tervezik az új épületegyüttes átadását

4. A TAEG Zrt. feladatának tekinti, hogy 
 minél többek előtt kitárja az erdőt

5. Rengeteg élmény várja a gyereket a
 nyári táborokban
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Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően Sopron már évezre-
dek óta a „kapu” szerepét töltötte be az Alpok hegyei és a Pan-
non-síkság között. Az i.e. 7. században a kelta települések ott él-
ték felvirágzásukat, majd évszázadokon keresztül Scarbantia, 
mint római település, fontos kereskedelmi csomópont volt a tér-
ségben. A földrengés következtében elpusztult várost honfogla-
lóink támasztották fel poraiból, 1277-ben pedig IV. László szabad 
királyi városi rangra emelte. Az azt követő hat évszázadon ke-
resztül zajló haszonvétel az erdők kizsákmányolásáról szólt, ami 
az erdőterületek leromlásához vezetett. 
Ezáltal a 19. századra az erdők kimerültek, termőképességük 
megőrzése érdekében komoly erdészeti beavatkozásra volt 
szükség. Erdőgondnoki pályázat útján érkezett a térségbe Muck 
Endre, aki 1886-ban főerdészként erdészeti üzemtervet készí-
tett. Terveinek megvalósulása rendet és fejlődést hozott, de a 
kezdeti lendületet a világháborúk hosszú időre megtörték, majd 
a vasfüggöny 40 éve alatt végbe menő korlátozások és az ország-
határ menti területek szigorú felügyelete is hátráltatta az üzem-
terv eredményeit.
Az 1951-ben alapított Tanulmányi Erdőgazdaság kezdeti gazdasá-
gi, közjóléti és oktatási céljai jogutódja működését is meghatároz-
zák. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gazdálkodásával megterem-
ti az alapot a közjóléti feladatok ellátásához és a természetközeli 
oktatáshoz is. 1970-ben létrehozták a Soproni Parkerdőt, majd 
1977-ben védetté nyilvánították a Soproni-hegyvidék Tájvédelmi 
Körzetet, húsz éve pedig a közjóléti fejlesztések is lendületet kap-
tak. Az ismeretterjesztést és az oktatást szolgáló új helyszínek és 
létesítmények tovább növelték a parkerdő népszerűségét. 
Az erdei iskola immár két évtizedes célja, hogy a természettől el-
távolodott emberekkel újra megismertesse, megszerettesse az 
erdőt és azok pótolhatatlan értékeit. Évről évre többen fedezik 
fel a hegyvidéki forrásokat, használják a pihenőhelyeket vagy jár-
ják a tanösvényeket. 
A Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpont 2016-os 
megnyitásával új központja lett a Soproni Parkerdőnek. A közös-
ségi hely idén 21 színes családi programnak adott otthont, és 
időjárástól függetlenül egyre többen töltik szabadidejüket és 
hétvégéiket az erdőn úgy, hogy közben meglátogatják a Ká-
roly-magaslaton működő intézményt. Az érdeklődő csoportok 
száma növekszik, az óvodák és iskolák minden évszakban elősze-

retettel keresik fel az erdei iskolát is, ezért a helyi oktatási intéz-
mények igényeihez igazítva és saját célkitűzéseinket is szem előtt 
tartva, számos jeles napot ünneplünk közösen. 
A legkisebbek téli hidegben, az óvó nénik kíséretében is kíván-
csian kutatják a vadnyomokat, és kikerekedett szemmel nézik 
az erdei munkákat a város határában. Az első osztályosok túra 
közben ismerkednek meg az erdő 
élővilágával, majd az iskolában ősz-
szel madáretetőt barkácsolnak, ta-
vasszal pedig együtt fedezik fel a 
hegyvidéki erdők ébredését. 
Az erdei túra során a gyerekek szinte 
„eggyé válnak az erdővel”, és fel sem 
tűnik nekik, milyen sok kilométer van 
már a lábukban. Élvezik, hogy meny-
nyi mindent lehet tanulni csupán egy 
délelőtt alatt, amikor a „tanterem” 
zölddel és madárhangokkal van tele. 
Az erdőben felfedezett újdonságok, megélt helyzetek, megismé-
telhetetlen élmények visszahozzák őket családjukkal együtt a ter-
mészetbe, vagy a nyári táborokba. Az oktatás és ismeretterjesztés 
jövőbeli fejlesztésének egyik kiemelkedő lépése lesz az Erdő Háza 
Ökoturisztikai Látogatóközpont megépítése, amelynek átadása 
2020 őszén várható. Az egykori Mucki határőr örs területére terve-
zett épületegyüttesben látogatóközpont, vadaspark és erdei isko-
la is helyet kap, mindez Soprontól alig öt kilométerre.  
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nagy hangsúlyt fektet az oktatás 
támogatására, és az ehhez kötődő közcélú fejlesztések megvalósí-
tására. Az utóbbiak mozgatórugója, hogy a város környéki erdők 
és a Soproni-hegyvidék tájai szervesen hozzátartoznak Sopron 
múltjához és mindennapjaihoz, emellett kikapcsolódást biztosít-
sanak a helyi lakosoknak, és életre szóló élményeket nyújtsanak a 
távolabbról érkezőknek. A Muck Endre Erdészeti Erdei Iskola célja, 
hogy minél több gyermek és felnőtt látogató számára elérhetővé 
és vonzóvá tegye a tájat, felüdülési lehetőségeket kínáljon, és 
olyan ismereteket adjon, melyek segíthetnek abban, hogy a követ-
kező generációk is élvezhessék a természet ajándékait.

Dr. Takács Viktor
TAEG Zrt.
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Három évvel ezelőtt adták át Sopronban a Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpontot, 
amelyben az erdők élővilágát bemutató kiállítások mellett a Kőhalmy Vadászati Múzeum 
gyűjteményei, valamint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. erdészeti erdei iskolája is helyet kapott.  
Az új Károly-magaslat épületegyüttesét évente közel száz csoport keresi fel, így több ezer gyermek és több 
száz család számára ad felejthetetlen emlékeket. 2019-től az Országos Erdészeti Egyesület minősítésével 
a Muck Endre Erdészeti Erdei Iskola szervezésében folytatódnak a foglalkozások.
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