’Dudlesz túraúthálózat- és élménypark
fejlesztési projekt’

A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli ’Dudlesz túraúthálózat- és
élménypark fejlesztési projekt’ címen lehetőség nyílik a soproni amfiteátrumtól a Dudlesz erdő
országhatár által határolt északi ’végéig’ tartó teljeskörű túraúthálózat és élménypark
fejlesztésére.
A tervezett projekt célozza:









a terület történelmi és természeti értékeinek bemutatását, 24 km hosszúságú, 2,5 m
szélességben kialakított, kavicsburkolt - kerékpárral és gyalogosan is használható tanösvényen keresztül 14 pihenőhely kialakításával
a soproni amfiteátrum turisztikai célú területrendezését
fizetős játszópark kiépítését
amfiteátrum mellett játszótér kialakítását és parkrendezést
4 erdei pihenőhelynél játszóeszközök kihelyezését
tematikus erdei tornapálya kialakítását
a túraút kapcsolódását az ausztriai B 31 kerékpárúttal
4 db kiadvány (magyar és német nyelven) megjelentetését történelmi ismertetéssel és
túrázási tanácsokkal, térképmellékletekkel

A tanösvényen keresztül megismerheti az érdeklődő a terület természeti és történelmi értékeit.
A Dudlesz erdő ritka és védett növényfajait, barlangjait, geológiai jellemzőit, apró- és
nagyvadfajait. A bronzkori, vaskori, ókori emlékeket a korszakok általános ismertetésén és a
helytörténet bemutatásán keresztül. A nyomvonal túlnyomórészt kis lejtéskülönbségének
köszönhetően kényelmesen járható gyalogosan és kerékpárral is. A túraút a városba beékelődik,
nem egy távoli, nehezen megközelíthető tanösvény. Bemutatja az egykori vaskori telep
történetét, ismertetésével emléket állít Paur Iván régészeti feltárási munkálatainak. Ennek
közvetlen közelében, a jelenlegi bobpálya szomszédságában épül a játszópark, ami
gyermekeknek, családoknak nyújt eseménydús kikapcsolódást. A fizetős rendszerű helyszín
olyan egyedi tervezésű játszóeszközöket tartalmaz, ami szorosan kapcsolódik a helyi
várostörténethez (tűztorony, római kori erőd…). A terület jelenleg szemetes, elhanyagolt. A
fejlesztés egy rendezett területet hozna létre, ami a különböző korosztályok találkozási
pontjaként pozitív társadalomépítő hatással rendelkezne. Ehhez a túraút kialakítása során szem
előtt tartja a pályázó, annak a fogyatékkal élők, illetve a gyermekek és idősek általi
használhatóságát. Ennek szellemében a játszótér kialakításánál, speciális mozgáskorlátozott és
idős személyek részére készült játszó- és sporteszközök kerülnek elhelyezésre. A túraút pedig
olyan módon kerül kialakításra, hogy az kerekesszékkel is közlekedhetővé válik.
A tanösvényen továbbhaladva megismerheti a látogató a Dudlesz erdő természeti értékeit, a
Hubertus kilátóból pedig gyönyörű panoráma nyílik az Alpokra. Az erdei tornapálya, illetve a
határ menti 2 barlang közvetlen megközelítéséhez parkoló kialakításokkal nyújt segítséget a
projekt. Mivel a határ-menti parkoló mellett jelenleg is nagy forgalmú út található, a zaj és
légszennyezési ártalmak itt nem relevánsak. A 6. ponthoz (ld. térkép) tervezett parkoló a
tanösvény központi helyén épül.
Az értékek megismerhetősége mellett a projekt figyelmet szentel annak, hogy a kialakított
túraúthálózat használhatósága élményszerű legyen. Ehhez játszótér és játszópark építésével, az
amfiteátrum melletti park kialakításával, a tanösvényen informatív táblák kihelyezésével, illetve
magyar – német nyelvű turisztikai kiadványok megjelentetésével járul hozzá. Az információs
anyagok tartalmi és megjelenési módjával együttesen kívánja a terület természeti értékeivel és
történelmi emlékeivel megismertetni a látogatót. A kiadványok segítséget nyújtanak a
barangolni vágyóknak, illetve a helytörténet után érdeklődőknek.

A tervezett túraúthálózat összeköti a Dudlesz erdőterületet a várossal, illetve a Fertő vidékkel a
Pán Európai Piknik felé vezető műútra történő csatlakozáson keresztül. A látogatók előtt máig
rejtett, egykori római kori villa helyszíne is bemutatásra kerül információs táblával és
pihenőhely kialakítással. A projekt során megvalósul a Fertő vidék, illetve a Sopront környező
dombvidéki területek túraúthálózattal való összekötése.
A fejlesztés arculati elemeinek, térbútorainak tervezését a Nyugat Magyarországi Egyetem
Alkalmazott Művészeti Intézete végzi. Ennek köszönhetően egységes és egyedi, művészi
kivitelezésű mintaprojekt is egyben a tervezett fejlesztés. Ez a későbbi túraúthálózat
fejlesztésekhez mintaként szolgálhat a jövőben.
Alább látható a tervezett túraút nyomvonala, illetve a látogatási célpontok, ahol asztal, pad,
szemetes, információs tábla kerülnek elhelyezésre. A táblázat tartalmazza a helyszíneken
elhelyezendő információs táblák vázlatos tartalmi meghatározását, illetve külön oszlopban az
egyes helyszíneken szükséges, pluszként telepítendő objektumokat. A köztes pontok jelölik az
irányjelzőket, amik helyszín megnevezéssel és távolság meghatározással lesznek ellátva (pl. > Fehér barlang 550 m ). Az erdei tornapálya terv szerint a 6-os és 8-as pontok között kerül
kialakításra.

Helyszínek

Kód

Egyéb objektumok

1

○ Amfiteátrum turisztikai feltárása 2005 évi elfogadott területrendezési terv
alapján
○ Jelenlegi parlag területen játszótérkialakítás, parkosítás

2

○ Paur Iván emlékmű környékén az egykori vaskori telep bemutatása

3

○ Fizetős játszópark és területrendezés, parkolókialakítással

4

○ Dudlesz védett növényeinek bemutatása

5

○ Hubertus kilátó és volt vendéglő története

6

○ ’Isten hozta a Dudlesz erdőben’ - általános természetrajz, történelem,
erdészettörténet

7

○ Állat és növényvilág a Dudlesz erdőben

8

○ Dudlesz geológiai adottságairól

Esőbeálló és tűzrakó
Játszóeszköz csoport
Barlangok látogatóbarát kialakítása
Égtáj irányjelző

9

○ Dudlesz túraút bemutatása

Parkoló

10

○ Információ volt határzárról, jelenlegi átkötőút által elérhető ausztriai
területekről

11

○ természetrajzi ismertető, ismertető a klimatikus viszonyokról, kilátás a Fertő
tóra

Kilátó
Esőbeálló és tűzrakó
Játszóeszköz csoport

12

○ Simon kereszt + térkép Pán Európai Piknik, fertő vidék, Szárhalom

Játszóeszköz csoport
Égtáj irányjelző

13

○ Római kori villa, terület ókortörténete

14

○ 56'-os emlékhely, volt börtöntemető

Parkoló
Játszótér kialakítás és parkosítás

Játszóeszköz csoport
Égtáj irányjelző

Parkoló
Esőbeálló és tűzrakó
Játszóeszköz csoport
Emlékmű

