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Közel kétéves fejlesztési folyamat zá-
rult le a napokban a Lábodi Vadászer-
dészet területén, melynek keretében
turisztikai célú beruházások valósul-
tak meg. A horvátországi, Našicei Er-
dõgazdaság és a SEFAG Zrt. – együtt-
mûködve a Somogy Megyei Erdész és
Természetvédõ Egyesülettel – közös
pályázat keretében álmodta meg a
lábodi térség természeti értékeinek
megõrzését és bemutatását segítõ
projektet.

A pályázat a horvát oldalon a lisièinei
arborétum növénykultúrájának és in-
frastruktúrájának helyreállítását és fej-
lesztését, valamint az arborétum bemu-
tatását és promóciójának kiépítését,
Magyarországon a petesmalmi Studinka
vadászlak felújítását, természetismereti
központtá alakítását és Nagysallérban
egy vadaspark létesítését, valamint Pe-
tesmalomtól Sziágyig vezetõ, közel tíz
kilométer hosszú tanösvény kiépítését
tûzte ki célul. A napjainkra megvalósult
létesítmények ünnepélyes avatására
október 29-én került sor. A projektzáró
rendezvényt megtisztelte – a térség ve-
zetõ közéleti személyiségei mellett –
Nagy András igazgató a MFB Zrt. kép-
viseletében és Jakó Gergely a Somogy
Megyei Közgyûlés alelnöke.

A tradicionális formákat megõrizve a
Természetismereti Központ mára új
köntösben emlékeztet a régi idõkre, a
kis vadászlak híres lakóira, vendégeire.
A világhírû lábodi vadgazdálkodás ala-
pító „urára”, Dr. Studinka Lászlóra, a
nemzet nagy vadászírójára, gróf Széche-
nyi Zsigmondra, és a jó barátra, báró
Schell József grafikus-festõmûvészre, ki-
nek keze nyomát megõrizték az õsi fa-

lak és a gondos utódok. A vadászlak
málladozó vakolatáról restaurátor-fes-
tõmûvészek munkája nyomán nyolc
falfestmény került megújult állapotban
önálló hordozóra, illetve ismét a házba.  

A központban emlékszoba állít örök
emléket Dr. Studinka Lászlónak (1918-
1981), aki így ír errõl a helyrõl: „Azért
Petesmalom, mert valamikor régen,
amikor a sok ottani patak – mind Ri-
nya – még nem volt táplálócsatornává
degradálva, a mai halastavak helyén
pedig üde rétek zöldellettek, amikor az
õrölni valót még a vízimalomba hord-
ták, Petesnek hívták a vízimolnárt. A
világ végén állt ez a ház, ez volt a leg-
szebb benne. Olyan barátságos hely
volt, hogy aki oda betette a lábát, rög-
tön megszerette. Igazi vadásztanya volt
Petesmalom: mindnyájunk élete a va-
dászatra volt beállítva. Ez volt a dol-
gunk – de az örömünk is! Életem leg-
szebb hat esztendejét töltöttem ott – ezt
most már biztosan tudom...”.

Dr. Studinka László nemcsak jeles
madarász és a természetet imádó vad-
gazda volt, hanem világhírû vadászíró
is egy személyben. Könyvei közül csak
négy jelent meg magyar nyelven. Szá-
munkra – somogyiak számára – külö-
nös jelentõségûek a Minden nap va-
dásznap és az Egy marék vadászemlék

címû alkotásai, hisz az ezekben meg-
elevenedõ vadásztörténeteket olvasva
lépten-nyomon a Lábod környéki er-
dõkben találjuk magunkat, erre emlé-
keztet egy-egy nyiladék, erdõfolt, házi-
kó. Még ma is használt népi elnevezései
élednek újjá. Ilyenek többek között: a
Prépost-puszta, Hengergõ, Kányató, Ti-
boktó, Büdöstó, Skrublics-tanya, Cu-
kortó, Szélestó nevek.

A nagysalléri vadasparkban termé-
szetes élõhelyükön megcsodálhatjuk a
térség kérõdzõ állatait: gím- és dámszar-
vasok, õzek, valamint muflonok figyel-
hetõk meg. Az Erdei Iskolát és a Studin-
ka László Természetismereti Központot
összekötõ tanösvény ismeretterjesztõ táb-
lái a változatos belsõ-somogyi táj termé-
szeti értékeit, érdekességeit mutatják be
a turistáknak. Az ismeretterjesztõ anya-
gokat az erdészeti társaság munkatársai-
nak természetfotói illusztrálják, a szer-
kesztõk pedig „Tudod-e?” rovattal ked-
veskedtek a legkisebbeknek. A fejlesz-
tések szorosan illeszkednek az erdei is-
kola céljaihoz, tartamosan segítik a pe-
dagógiai programot. 

Az ünnepélyes, vadászkürtszóval kí-
sért avatásokat követõen az Alexandra
Vadászházban rendezett projektzárón
Merczel István, a Somogy Megyei Er-
dész és Természetvédõ Egyesület elnö-
ke értékelte a horvát-magyar együttmû-
ködés eredményeit. Végül Barkóczi Ist-
ván, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
vezérigazgatója és Vlatko Podnar, a Na-
šice Erdõgazdaság igazgatója vonta
meg a beruházások mérlegét, majd me-
leg kézfogással szentesítette a partne-
rek barátságát. 
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